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بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل رب العالمٌن  ,والصالة والسالم على سٌدنا محمد خاتم النبٌٌن
والمرسلٌن ,وعلى آله وصحبه والتابعٌن إلى ٌوم الدٌن وعلٌنا معهم
أجمعٌن.
وبعد:
فهذه كلمات موجزة حول شهادة ال إله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم التً هً باب الدخول فً اإلسالم  ,وسلم الرّ قاٌة لإلٌمان,
ومعراج القلوب واألرواح إلى رب األكوان ,الرحٌم الرحمن ,الذي خلق
اإلنسان وعلمه البٌان,باللسان إعالنا ًا ,وبالقلم كتابة وتبٌانا ًا ,وبالجنان عرفانا ًا
وإذعانا ًا.
وقد ذكرت فً هذه الرسالة الموجزة -بعض فضابل الشهادتٌن ,وبعض
معانٌهما وشواهدهما ومشاهدهما ,وبعض ما تتطلبه هاتان الشهادتان على
وجه االختصار واإلجمال ,مخافة اإلطالة واإلمالل.
والمقصود من ذلك تعلٌم الجاهل ,وتنبٌه الغافل ,وتذكٌر العاقل ,فإن كثٌراًا
من الناس غمرتهم الجهاالت ,وأعمتهم الغفالت ,حتى إ ّنهم جهلوا من أمور
دٌنهم ما ال ٌجوز أن ٌجهلوه ,بل ارتابوا فً القضاٌا الٌقٌنٌة ,وشكوا فً
أمور اإلٌمان القطعٌة .
فؤوجزت الكالم هنا ما استطعت ,راجٌا ًا من هللا تعالى أن أبسط الكالم
مفصالًا بحججه وبٌناته فً مصنف آخر هو -أوسع وأنفعٌ ,شبع العقول
باألدلة القاطعة ,وٌمأل القلوب باألنوار الساطعة  ,إن ربًّ لسمٌع الدعاء,
ومجٌب النداء ,وحاشاه أن ٌر ّد من سؤله ,أو أن ٌخٌب من أمّله.
ولقد شرّ فنً هللا تعالى وأكرمنً بجمع هذه الرسالة وأنا فً جوار الحبٌب
األكرم ,والرسول األعظم إمام األنبٌاء والمرسلٌن,ورحمة هللا تعالى
للعالمٌن؛ وإن جار الكرام ال ٌضام؛ فكٌف بً وأنا فً جوار سٌد الكرام
علٌه أفضل الصالة والسالم,وعلى آله وصحبه أبد اآلبدٌن وعلٌنا معهم
أجمعٌن
فضائل ال إله إالّ هللا وآثارها الطٌبة
األول :هً باب الدخول فً اإلسالم:
ففً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قال[:أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌقولوا :ال إله إالّ هللا ,فمن قال ال إله
إال هللا عصم منً ماله ونفسه إال بحقها وحسابه على هللا ّ
عز وج ّل] .
وفً رواٌة لمسلم[ :حتى ٌشهدوا أن ال إله إالّ هللا وٌإمنوا بً وبما جبت
به].
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وروى مسلم عن أبً مالك األشجعً عن أبٌه قال :سمعت رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ٌقول[ :من قال ال إله إالّ هللا ,وكفر بما ٌعبد من دون هللا؛
حرّ م هللا دمه وماله  ,وحسابه على هللا ّ
عز وج ّل] .
الثانً  :هً أول شعب اإلٌمان وأفضلها:
ففً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم[ :اإلٌمان بضع وسبعون شعبة ؛ فؤفضلها قول :ال إله إالّ هللا,
 وفً رواٌة لمسلم [ :فؤوّ لها قول :ال إله إالّ هللا – وأدناها إماطة األذىعن الطرٌق  ,والحٌاء شعبة من اإلٌمان] .
الثالث :ال إله إالّ هللا بها تجدٌد اإلٌمان :
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
[ج ّددوا إٌمانكم ] ,قٌلٌ :ا رسول هللا كٌف نجدد إٌماننا؟ ,قال [ :أكثروا من
قول ال إله إالّ هللا] .
الرابع  :ال إله إالّ هللا هً من أكبر الحسنات التً تكفر السٌئات:
عن أبً ذر رضً هللا عنه قال :قلتٌ :ا رسول هللا أوصنً ,فقال صلى هللا
علٌه وسلم  [:إذا عملت سٌبة فؤتبعها حسنة تمحها] ,فقلتٌ :ا رسول هللا
أمن الحسنات ال إله إالّ هللا؟ ,فقال صلى هللا علٌه وسلم  [ :هً أفضل
الحسنات] .
وروي عن أنس رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [:
ما من عبد قال :ال إله إالّ هللا فً ساعة من لٌل أو نهار إالّ طمست ما فً
الصحٌفة من السٌبات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات] .
وعن أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
قال [:علٌكم بال إله إالّ هللا واالستغفار فؤكثروا منهما ,فإن إبلٌس قال:
أهلكت الناس بالذنوب ,وأهلكونً بال إله إالّ هللا واالستغفار ,فلما رأٌت
ذلك أهلكتهم باألهواء وهم ٌحسبون أنهم مهتدون] رواه أبو ٌعلى.
وروى مسلم والترمذي عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم  [:ما على األرض أحد ٌقول :ال إله إالّ هللا  ,وهللا

رواه اإلمام أحمد والطبرانً بإسناد حسن من طرٌق أحمد كما فً [ترغٌب]
المنذري.
رواه أحمد ورجاله ثقات إال ّ أن شمر بن عطٌة ح ّدث به عن أشٌاخه عن أبً ذر
رضً هللا عنه  .اهـ .كما فً [ مجمع الزوابد] وعزاه فً  [:الترغٌب] ألحمد.
رواه أبو ٌعلى كما فً [:ترغٌب] المنذري.
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أكبر ,وال حول وال قوة إالّ باهلل؛ إال ك ّفرت عنه خطاٌاه وإن كانت مثل زبد
البحر].
وعن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال [:من قال :ال إله إال هللا  ,سبحان
هللا وبحمده فً كل ٌوم مابة مرة – ّ
حطت عنه خطاٌاه وإن كانت مثل زبد
البحر].
الخامس :ال إله إالّ هللا بها األمان :
عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [:
لٌس على أهل ال إله إالّ هللا وحشة فً قبورهم وال منشرهم ,وكؤ ّنً أنظر
إلى أهل ال إله إالّ هللا وهم ٌنفضون التراب عن رإوسهم وٌقولون {:الحمد
هلل الذي أذهب ع ّنا الحزن }].
وفً رواٌة  [:لٌس على أهل ال إله إال هللا وحشة عند الموت وال عند
القبر] .
السادس :ال إله إال هللا تأخذ بٌد صاحبها فتدخله الجنة:
جاء فً حدٌث سمرة بن جندب -الطوٌل -قال صلى هللا علٌه وسلم [:
ورأٌت رجالًا من أمتً انتهى إلى الجنة فغلّقت األبواب دونه ,فجاءت
شهادة أن ال إله إالّ هللا فؤخذت بٌده فؤدخلته الجنة ] الحدٌث كما فً (
الجامع الصغٌر) معزواًا إلى الحكٌم الترمذي والطبرانً.
السابع :ال إله إال هللا مفاتٌح الجنة:
عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 [:مفاتٌح الجنة شهادة أن ال إله إالّ هللا ] .
الثامن :ال إله إالّ هللا تدخل قائلها المخلص بها الجنة :
عن زٌد بن أرقم رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
[ :من قال :ال إله إالّ هللا مخلصا ًا دخل الجنة ],قٌل  :وما إخالصها؟  ,قال[:
أن تحجزه عن محارم هللا]  .رواه الطبرانً فً (األوسط والكبٌر) .
وعن حذٌفة رضً هللا عنه قال :أسندت النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى
صدري فقال [:من قال ال إله إالّ هللا ختم له بها دخل الجنة ,ومن صام ٌوما ًا
ابتغاء وجه هللا ختم له به دخل الجنة ,ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه هللا
ختم بها دخل الجنة] .
رواه الطبرانً و البٌهقً كما فً [ ترغٌب ] المنذري.
رواه أحمد والبزار كما فً [ ترغٌب] المنذري ,وقال فً [ مجمع الزوابد]:ورجال
أحمد ّ
وثقوا إال أن شهراًا لم ٌسمع من معاذ .اهـ .
فإخالصك بال إله إال هللا هو أن تمنعك عن محارم هللا تعالى
قال المنذري :رواه أحمد بإسناد ال بؤس به واألصبهانً.اه.
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وقال ابن عباس رضً هللا عنهما فً قوله تعالى { :هل جزاء اإلحسان إال
اإلحسان } .
(هل جزاء من قال :ال إله إالّ هللا إال أن تدخله الجنة) .
ودلٌل ذلك ما رواه اإلمام البغويّ بإسناده عن أنس بن مالك رضً هللا عنه
قال :قرأ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم { :هل جزاء اإلحسان إال
اإلحسان} وقال [ :هل تدرون ما قال ربكم؟ ]  ,قالوا :هللا ورسوله أعلم,
قال ٌ [ :قول :هل جزاء من أنعمت علٌه بالتوحٌد إالّ الجنة] .
التاسع  :ال إله إال هللا مفتاح السموات :
روى الطبرانً عن معقل بن ٌسار رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم [ :لكل شًء مفتاح ومفتاح السموات ال إله إالّ هللا ]
.
فهً مفتاح السموات للدعوات والكلمات الطٌبات ؛ كما روى النسابً  :عن
ٌعقوب بن عاصم رضً هللا عنه عن رجلٌن من أصحاب النبً صلى هللا
علٌه وسلم أنهما سمعا النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول  [ :ما قال عبد ّ
قط :
ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له له الملك وله الحمد وهو على كل شًء
قدٌر -مخلصا ًا بها روحه ,مصدقا ًا بها قلبه  ,ناطقا ًا بها لسانه  ,إالّ فتق هللا
ّ
وحق لعبد نظر
عز وجل له السماء فتقا ًا حتى ٌنظر إلى قابلها من األرض ,
هللا تعالى إلٌه أن ٌعطٌه سإله ] .
وروى الترمذي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  [ :ما قال عبد ال إله إالّ هللا ّ
قط مخلصا ًا إال فتحت له أبواب
السماء حتى ٌفضً إلى العرش ما اجتنبت الكبابر ] .
ولذلك ص ّدرت بها كثٌر من األدعٌة النبوٌة الواردة أو ختمت بها؛ ومن
ذلك دعاء الصباح والمساء.
العاشر :ال إله إالّ هللا تمنع العباد من سخط هللا تعالى وتؤ ّمنهم من عذابه:
روى ابن أبً الدنٌا عن أنس رضً هللا عنه مرفوعا ًا [:ال تزال ال إله إالّ
هللا تمنع العباد من سخط هللا تعالى ما لم ٌإثروا دنٌاهم على صفقة دٌنهم,
فإذا آثروا دنٌاهم على صفقة دٌنهم ثم قالوا :ال إله إالّ هللا ر ّدها هللا تعالى
علٌهم وقال كذبتم] .
انظر تفسٌر ابن كثٌر.
قال فً (مجمع الزوابد)  :وفٌه أغلب من تمٌم وهو ضعٌف اه.
انظر (ترغٌب )المنذري.
انظر شرح ابن رجب الحنبلً على (األربعٌن).
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وروى ابن عساكر عن علً رضً هللا تعالى عنه مرفوعا ًا [:قال حدثنً
جبرٌل قالٌ :قول هللا تعالى :ال إله إالّ هللا حصنً,فمن دخل حصنً أمن
من عذابً] .
فمن قالها وهو كافر دخل فً اإلسالم وحصّن بها ,أو قالها آخر كالمه
دخل الحصن ,أو قالها مخلصا ًا بها من قلبه صار من أسعد الناس بشفاعة
النبً صلى هللا علٌه وسلم ؛ وبذلك ٌحصن من العذاب.
وفً رواٌة ابن النجار [:قال هللا ّ
عز وج ّل :ال إله إالّ هللا كالمً ,وأنا هو,
فمن قالها دخل حصنً ,ومن دخل حصنً أمن عقابً].
وفً رواٌة الشٌرازي :قال هللا ّ
عز وج ّل :إ ّنً أنا هللا ال إله إالّ أنا  ,من أقرّ
لً بالتوحٌد دخل حصنً  ,ومن دخل حصنً أمن عذابً] كما فً
(االتحافات السنٌة).
الحادي عشر :ال إله إالّ هللا ال ٌسبقها عمل:
روى اإلمام أحمد فً (مسنده) عن أم هانا رضً هللا عنها عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم قال [:ال إله إال هللا ال تترك ذنبا ًا وال ٌسبقها عمل] .
وروى أٌضا ًا عن عبادة بن الصامت رضً الهه عنه أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قال ألصحابه [:ارفعوا أٌدٌكم وقولوا :ال إله إال هللا ] فرفعنا أٌدٌنا
ساعة ,ثم وضع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌده ثم قال [:الحمد هلل,
الله ّم بعثتنً بهذه الكلمة وأمرتنً بها,ووعدتنً الجنة علٌها وإنك ال تخلف
المٌعاد ]  ,ثم قال صلى هللا علٌه وسلم  [ :أبشروا فإن هللا قد غفر لكم].
الثانً عشر  :ال إله إالّ هللا كلمة كرٌمة على هللا تعالى :
روى البزار فً (مسنده) عن عٌاض األنصاري رضً هللا عنه عن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال  [ :إن ال إله إالّ هللا كلمة على هللا كرٌمة  ,لها
عند هللا مكان  ,وهً كلمة من قالها صادقا ًا أدخله هللا بها الجنة  ,ومن قالها
كاذبا ًا حقنت ماله ودمه ؛ ولقً هللا غداًا فحاسبه ] .
الثالث عشر  :ال إله إالّ هللا كلمة عظٌمة :
عن أنس رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  [ :ال إله إالّ
هللا كلمة عظٌمة كرٌمة على هللا تعالى من قالها مخلصا ًا استوجب الجنة ,
ومن قالها كاذبا ًا عصمت ماله ودمه  ,وكان مصٌره إلى النار] رواه ابن
النجار كما فً(الجامع الكبٌر) وغٌره .
انظر(كنز العمال).
ورواه ابن ماجه فً (سننه)كما فً (الفتح الكبٌر).
انظر شرح ابن رجب الحنبلً .وعزاه السٌوطً فً (الجامع الكبٌر) إلى أبً نعٌم
عن عٌاض األشعري.
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الرابع عشر  :ال إله إال هللا كلمة عظٌمة ال تقاومها السموات السبع
واألرضون السبع :
روى النسابً وابن حبان فً (صحٌحه) عن أبً سعٌد رضً هللا عنه عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال  [:قال موسى صلى هللا علٌه وسلم ٌ :ا
رب علّمنً شٌبا ًا أذكرك به وأدعوك به  ,قال  :قل  :ال إله إالّ هللا  ,قال :
ٌا ربّ كل عبادك ٌقول هذا  ,قال  :قل  :ال إله إالّ هللا  ,قال  :إنما أرٌد
شٌبا ًا تخصّنً به  ,قال ٌ :ا موسى لو أن السماوات السبع واألرضٌن السبع
فً ك ّفة وال إله إالّ هللا فً ك ّفة مالت بهنّ ال إله إالّ هللا ] .
الخامس عشر  :من كانت آخر كالمه دخل الجنة :
عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  [ :من
كان آخر كالمه ال إله إالّ هللا دخل الجنة ] رواه أبو داود واإلمام أحمد .
السادس عشر  :ال إله إال هللا بها الوقاٌة من النار :
روى اإلمام أحمد عن عتبان بن مالك رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم قال  [ :لن ٌوافً عبد ٌوم القٌامة ٌقول  :ال إله إالّ هللا ٌبتغً بها
وجه هللا ؛ إال حرّ م هللا علٌه النار ] .
السابع عشر  :ال إله إالّ هللا هً أفضل الذكر :
عن جابر رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [:
أفضل الذكر  :ال إله إالّ هللا  ,وأفضل الدعاء  :الحمد هلل ] .
وعن عبد هللا بن عمرو عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  [ :أفضل الذكر
 :ال إله إالّ هللا  ,وأفضل الدعاء  :االستغفار  ,ثم قرأ  { :فاعلم أنه ال إله إال
هللا واستغفر لذنبك وللمإمنٌن والمإمنات } .
الثامن عشر  :ال إله إالّ هللا تذهب اله ّم والغ ّم :
روى الطبرانً عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قال [ :من قال  :ال إله إالّ هللا قبل كل شًء وال إله إالّ هللا بعد كل
شًء  ,وال إله إالّ هللا ٌبقى ربنا وٌفنى كل شًء – عوفً من اله ّم
والحزن] .
التاسع عشر  :ال إله إالّ هللا من قالها مائة مرة ؛ بعثه هللا تعالى وجهه
كالقمر لٌلة البدر :
رواه ابن ماجه والنسابً وابن حبان فً صحٌحه والحاكم كما فً (ترغٌب)
المنذري.
قال فً (الدر المنثور) :رواه الطبرانً وابن مردوٌه والدٌلمً.
انظر (ترغٌب) المنذري.
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روى الطبرانً عن أبً الدرداء رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قال [:لٌس من عبد ٌقول :ال إله إالّ هللا مابة مرة إالّ بعثه هللا ٌوم
القٌامة ووجهه كالقمر لٌلة البدر ,ولم ٌرفع ٌومبذ ألحد أفضل من عمله إالّ
من قال مثل قوله أو زاد] .
مرة فً كل ٌوم خٌر مما أطبقت علٌه
العشرون :ال إله إالّ هللا مائة ّ
السماء واألرض:
عن أم هانا رضً هللا عنها قالت :مرّ بً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ذات ٌوم فقلتٌ :ا رسول هللا :قد كبرت س ّنً ,وضعفت فمرنً بعمل أعمله
وأنا جالسة ,فقال صلى هللا علٌه وسلم  [ :سبّحً هللا مابة تسبٌحة -فإنها
تعدل لك مابة رقبة تعتقٌنها من ولد إسماعٌل ,واحمدي هللا مابة تحمٌدة-
فإنها تعدل مابة فرس مسرجة ملجمة تحملٌن علٌها فً سبٌل هللا ,وكبّري
هللا مابة تكبٌرة -فإنها تعدل لك مابة بدنة مقلّدة متقبّلة,وهلّلً هللا مابة تهلٌلة
],قال أبو خلف –أحد الرواة -أحسبه قال [:تمأل ما بٌن السماء واألرض,وال ٌرفع ٌإمبذ عمل ألحد أفضل مما رفع لك ,إالّ أن ٌؤتً بمثل ما أتٌت].
قال المنذري :رواه أحمد بإسناد حسن ,ثم قال ورواه الطبرانً فً األوسط
بإسناد حسن وقال فٌه [:وقولً :ال إله إالّ هللا مابة مرة -فهو خٌر لك مما
أطبقت علٌه السماء واألرض ]...إلى تمامه.
الحادي والعشرون :ال إله إالّ هللا بها ٌخرج العصاة من النار:
روى البخاري وغٌره عن أنس رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قالٌ [:خرج من النار من قال :ال إله إالّ هللا وفً قلبه وزن شعرة من
خٌر – وفً رواٌة من إٌمان ,-وٌخرج من النار من قال :ال إله إالّ هللا
وفً قلبه وزن برّ ة من خٌر ,وٌخرج من النار من قال:ال إله إالّ هللا وفً
قلبه وزن ذرّ ة من خٌر].
قال فً (الفتح) :فإن قٌل  :لم ٌذكر الرسالة -أي الشهادة بؤن محمداًا رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم .
فالجواب أن المراد المجموع  ,وصار الجزء األول علما ًا علٌه كما تقول:
قرأت {:قل هو هللا أحد} أي :السورة كلها.اه.
والمراد أنه قالها –أي :قال :ال إله إالّ هللا تصدٌقا ًا برسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم  ,وإٌمانا ًا واستجابة لدعوته ,وهذا ٌجري فً جمٌع المطلقات فً
هذا الباب.
الثانً والعشرون :ال إله إال هللا من قالها صادقا ً من قلبه كان أسعد الناس
بشفاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم :
انظر (ترغٌب )المنذري.
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جاء فً ( الصحٌحٌن) عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه قال :قٌل ٌا
رسول هللا – وفً رواٌة للبخاري قال أبو هرٌرة :قلتٌ :ا رسول هللا ,
وألبً نعٌم أن أبا هرٌرة قالٌ :ا رسول هللا :من أسعد الناس بشفاعتك ٌوم
القٌامة؟.
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:لقد ظننت ٌا أبا هرٌرة أن ال ٌسؤلنً
عن هذا الحدٌث أحد أوّ ل منك لما رأٌت من حرصك على الحدٌث ,أسعد
الناس بشفاعتً ٌوم القٌامة من قال :ال إله إالّ هللا خالصا ًا من قلبه أو
نفسه].
قال الحافظ فً (الفتح) :والمراد مع محمد رسول هللا -أي قال :ال إله إالّ هللا
محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ,-لكن قد ٌكتفى بالجزء األول من
كلمة الشهادة ألنه صار شعاراًا بمجموعها كما تقدم فً اإلٌمان.
الثالث والعشرون  :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا هً مكتوبة فً صدر
اللوح المحفوظ ,و فً قلوب المؤمنٌن :
روى الحافظ البغوي من طرٌق إسحق بن بشر أخبرنً مقاتل وابن جرٌج
عن مجاهد عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال ( :إن فً صدر اللوح ال
إله إالّ هللا وحده  ,دٌنه اإلسالم  ,ومحمد عبده ورسوله  ,فمن آمن باهلل
وصدق بوعده واتبع رسله أدخله هللا الجنة  ,قال :واللوح  :لوح من درّ ة
بٌضاء  ,طوله ما بٌن السماء واألرض  ,وعرضه ما بٌن المشرق
والمغرب  ,وحا ّفتاه من الدرّ والٌاقوت  ,ود ّفتاه ٌاقوتة حمراء  ,وقلمه نور
 ,وكالمه معقود بالعرش) ,كما فً تفسٌر ابن كثٌر .
وروى الطبرانً بإسناده عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قال [ :إن هللا تعالى خلق لوحا ًا محفوظا ًا من درّ ة
بٌضاء ,صفحاتها من ٌاقوتة حمراء  ,قلمه نور ,وكتابه نور  ,هلل فً كل
ّ
وٌعز وٌذل ,
ٌوم ستون وثالثمابة لحظة ٌ :خلق وٌرزق ,وٌمٌت وٌحًٌ ,
وٌفعل ما ٌشاء ] .
فهو سبحانه كتب فً صدر اللوح المحفوظ عنده  ,ال إله إالّ هللا محمد
رسول هللا  ,وحفظها فً اللوح  ,وهو سبحانه ٌكتبها فً صدر من ٌشاء
من عباده ؛ قال سبحانه  { :كتب فً قلوبهم اإلٌمان وأٌدهم بروح منه }
وهو سبحانه ٌحفظها على ما ٌشاء من عباده فال تمحى من لوح صدره ؛
قال تعالى  { :وألزمهم كلمة التقوى  ,وكانوا أحق بها وأهلها } .
اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك ٌا أرحم الراحمٌن  ,وٌا ذا الفضل
العظٌم  ,فإنك قلت وقولك الحق  { :واسؤلوا هللا من فضله } وأنت أج ّل
انظر جمٌع ذلك فً تفسٌر ابن كثٌر.
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وأكرم من أن تؤمرنا بالسإال وتحرمنا النوال  ,وصلى هللا على سٌدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما ًا .
الرابع والعشرون :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا مكتوبة على العرش
وعلى السماوات :
روى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال(:أوحى هللا
تعالى إلى عٌسى  :آمن بمحمد ومر أمّتك أن ٌإمنوا به ,فلوال محمد ما
خلقت آدم وال الجنة وال النار  ,ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب
فكتبت علٌه ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا فسكن) .
وروى الطبرانً وابن قانع وابن مردوٌه عن أبً الحمراء عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم قال [ :لمّا أسري بً إلى السماء السابعة فإذا على ساق
العرش األٌمن  :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا] كما فً (الحصن
الحصٌن).
وروى ابن أبً عاصم فً كتاب (السنة) وأبو نعٌم عن أنس رضً هللا عنه
( :أن هللا تعالى قالٌ :ا موسى إ ّنه من لقٌنً وهو جاهل بمحمد أدخلته
النار.
فقال موسى :ومن محمد؟!!.
ّ
وعزتً وجاللً ما خلقت خلقا ًا أكرم علًّ منه ,كتبت اسمه
قالٌ :ا موسى
مع اسمً على العرش قبل أن أخلق السماوات واألرض والشمس والقمر
بؤلفً ألف سنة) كما فً شرح (المواهب).
وعن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى اله علٌه
وآله وسلم [ :لما اقترف آدم الخطٌبة قالٌ :ا رب أسؤلك بحق محمد صلى
هللا علٌه وسلم إالّ ما غفرت لً .
فقال هللا تعالى ٌ :ا آدم وكٌف عرفت محمداًا ولم أخلقه – أي لم أخلق
جسده.-
فقالٌ :ا ربّ إنك لما خلقتنً بٌدك ,ونفخت فًّ من روحك ,رفعت رأسً
فرأٌت على قوابم العرش مكتوبا ًا :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا ,فعلمت
أنك لم تضف إلى اسمك إال أحبّ الخلق إلٌك.

قال الحافظ الزرقانً :رواه أبو الشٌخ فً(طبقات األصفهانٌٌن)  ,وصححه
الحاكم وأقره السبكً فً (شفاء السقام) ,والبلقٌنً فً (فتاوٌه) ,ومثله ال ٌقال رأٌا ًا
فله حكم الرفع.اهـ.
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فقال هللا تعالى :صدقت ٌا آدم إ ّنه ألحبّ الخلق إلًّ  ,وإذا سؤلتنً بحقه قد
غفرت لك  ,ولوال محمد ما خلقتك] .
وروى أبو ٌعلى والطبرانً عن أبً هرٌرة  ,والبزار من حدٌث ابن عمر
رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:لما عرج بً إلى
السماء ما مررت بسماء إالّ وجدت اسمً مكتوبا ًا  :ال إله إالّ هللا محمد
رسول هللا ] .
الخامس والعشرون :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا – مكتوبة على
عارضتً الجنة ,وعلى كل ورقة من شجر الجنة:
روى ابن النجار والرافعً عن أنس رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا
علٌه وآله وسلم أنه قال [ :دخلت الجنة فرأٌت فً عارضتً الجنة مكتوبا ًا
ثالثة أسطر بالذهب:
السطر األول :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا – صلى هللا علٌه وسلم .
والسطر الثانً :ما ق ّدمنا وجدنا ,وما أكلنا ربحنا ,وما خلّفنا خسرنا.
والسطر الثالث :أمّة مذنبة وربّ غفور ] .
وروى أبو نعٌم فً (الحلٌة) عن ابن عباس رضً هللا عنهما مرفوعا ًا [:ما
فً الجنة شجرة علٌها ورقة إال مكتوب علٌها :ال إله إال هللا محمد رسول
هللا ] صلى هللا علٌه وسلم.
السادس والعشرون :بكل تهلٌلة صدقة:
جاء فً الحدٌث الذي رواه مسلم وغٌره عن أبً ذر رضً هللا عنه أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:إن بكل تسبٌحة صدقة ,وكل تكبٌرة
صدقة ,وكل تحمٌدة صدقة ,وكل تهلٌلة صدقة ,وأمر بالمعروف صدقة,
ونهً عن منكر صدقة ,وفً بضع أحدكم صدقة] الحدٌث.
السابع والعشرون :ال إله إال هللا هً من أعظم الباقٌات الصالحات التً
تبقى مع صاحبها أبداً:
عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قال [:استكثروا من الباقٌات الصالحات ] ,قٌل :وما هً ٌا رسول هللا؟,
رواه البٌهقً فً( دالبل النبوة) الذي قال فٌه الذهبً :علٌك به فإنه كله هدى
ونور ,ورواه الحاكم وصححه ,ورواه الطبرانً كما فً ( المواهب) للحافظ
القسطالنً.
انظر شرح (المواهب) ,ونقل عن السٌوطً أنه قال :إنه حدٌث حسن لكثرة
طرقه.
انظر (الفتح).
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قال [:التكبٌر  ,والتهلٌل ,والتسبٌح ,والحمد هلل ,وال حول وال قوة إالّ
باهلل] .
الثامن والعشرون :ال إله إالّ هللا ؛ وسبحان هللا؛ والحمد هلل؛ تذكر
بصاحبها وتشفع به عند هللا تعالى:
عن النعمان بن بشٌر رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  [ :إن مما تذكرون من إجالل هللا :التسبٌح والتهلٌل والتحمٌد
؛ٌنعطفن حول العرش لهنّ دويّ كدويّ النحل تذ ّكر بصاحبها,أما ٌحب
أحدكم أن ٌكون له من ال ٌزال ٌذ ّكر به ؟ ] .
التاسع والعشرون  :ال إله إالّ هللا ال ٌقاومها شًء  ,وهً أعظم من
السماوات واألرض وأقوى :
عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه
قال :قال موسى صلى هللا علٌه وسلم ٌ :ا رب علّمنً شٌبا ًا أذكرك به
وأدعوك به .
قال  :قل  :ال إله إالّ هللا  ,فقال موسى ٌ :ا ربّ كل عبادك ٌقول هذا .
قال  :قل  :ال إله إالّ هللا  ,قال موسى  :إ ّنما أرٌد شٌبا ًا تخصّنً به .
قالٌ :ا موسى لو أن السماوات السبع واألرضٌن السبع فً ك ّفة  ,وال إله
إالّ هللا فً ك ّفة مالت بها ال إله إالّ هللا ] قال المنذري  :رواه النسابً وابن
حبان فً (صحٌحه) والحاكم وصحح إسناده .
وعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  [:أال أخبركم بوصٌة نوح ابنه ] ؟  ,قالوا  :بلى  ,قال [ :أوصى نوح
ابنه فقال ٌ :ا بنً إنً أوصٌك ابثنتٌن وأنهاك عن اثنتٌن :
أوصٌك بقول  :ال إله إالّ هللا ؛ فإنها لو وضعت فً ك ّفة ووضعت
السماوات واألرض فً ك ّفة لرجحت بهنّ  ,ولو كانت حلقة لقصمتهنّ حتى
تخلص إلى هللا تعالى ] الحدٌث قال المنذري  :رواه البزار ورواته محتج
بهم فً الصحٌح إالّ ابن إسحاق  ,وهو فً النسابً أٌضا ًا  ,قال  :ورواه
الحاكم وقال  :صحٌح اإلسناد ولفظه :
[ قال ال بنٌه  :وآمركما بال ال إله إالّ هللا  ,فإن السماوات واألرض وما
فٌهما لو وضعت فً ك ّفة ووضعت ال إله إالّ هللا فً الكفة األخرى كانت
قال المنذري :رواه أحمد وأبو ٌعلى والنسابً واللفظ له ,وابن حبان فً
(صحٌحه) ,والحاكم وقال :صحٌح اإلسناد.اه.
قال فً (الترغٌب) :رواه ابن أبً الدنٌا وابن ماجه واللفظ له ,والحاكم وقال:
صحٌح على شرط مسلم .اهـ.
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أرجح منهما  ,ولو أنّ السماوات واألرض وما فٌهما كانت حلقة ووضعت
ال إله إالّ هللا علٌهما لقصمتها.
وآمركما  :بسبحان هللا وبحمده ؛ فإ ّنها صالة كل شًء  ,وبها ٌرزق كل
شًء ] .
فقوة ال إله إال هللا وثوابها أعظم وأقوى من السماوات واألرض وأرجح.
الثالثون  :ال إله إالّ هللا بها ترجح ك ّفة المٌزان عند الرحمن :
عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم [ :
ٌإتى بعمل العبد ٌوم القٌامة فٌوضع فً ك ّفة المٌزان فال ٌرجح حتى ٌإتى
بصحٌفة مختومة من ٌد الرحمن ّ
عز وج ّل فتوضع فً كفة المٌزان فترجح
وهً  :ال إله إالّ هللا ] .
وروى ابن أبً داود عن أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه قال  :سمعت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم حجة الوداع ٌقول [ :إنّ هللا ّ
عز وج ّل
قد وهب لكم ذنوبكم عند االستغفار ,فمن استغفر بنٌّة صادقة غفر له ,ومن
قال :ال إله إالّ هللا رجح مٌزانه  ,ومن صلّى علًّ كنت شفٌعه ٌوم
القٌامة] .
الحادي والثالثون ٌ :خرج هللا تعالى من النار من قال  :ال إله إالّ هللا :
جاء فً حدٌث الشفاعة المرويّ فً الصحٌحٌن وغٌرهما  [ :أن هللا تعالى
ّ
وعزتً وجاللً ألخرجن منها – أي من النار – من قال  :ال إله
ٌقول :
إالّ هللا ] .
وروى أبو نعٌم فً (الحلٌة) بإسناده عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  [ :إن أناسا ًا من أهل ال إله إالّ هللا
ّ
والعزى  :ما أغنى عنكم
ٌدخلون النار بذنوبهم  ,فٌقول لهم أهل الالّت
قولكم  :ال إله إالّ هللا  ,وأنتم معنا فً النار  ,قال  :فٌغضب هللا ّ
عز وج ّل
فٌخرجهم فٌلقٌهم فً نهر الحٌاة فٌبرأون من حروقهم كما ٌبرأ القمر من
كسوفه  ,فٌدخلون الجنة وٌسمّون فٌها بالجه ّنمٌٌّن] .
فقال رجل ٌ :ا أنس أنت سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ .

انظر (الحلٌة) ألبً نعٌم.
كذا فً (جالء األفهام) و (الصالت والبشر) وقال :أخرجه الحسن بن أحمد الب ّنا
بسند جٌد.اهـ.
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فقال أنس  :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول  [ :من كذب
علًّ متعمّداًا فلٌتبوأ مقعد  ,من النار]؛ نعم أنا سمعت رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌقول هذا .
الثانً والثالثون  :ال إله إالّ هللا هً أعظم نعم هللا على عباده وأع ّمها :
روى ابن أبً الدنٌا بإسناده عن مجاهد قال فً قوله تعالى {:وأسبغ علٌكم
نعمه ظاهرة وباطنة} قال :ال إله إالّ هللا.
وروى أٌضا ًا عن سفٌان بن عٌٌنة قال ):ما أنعم هللا على العباد نعمة أفضل
من أن عرّ فهم أن  :ال إله إالّ هللا).
قال (:وإن ال إله إالّ هللا لهم فً اآلخرة كالماء فً الدنٌا) .
الثالث والثالثون :ال إله إالّ هللا لها نور ٌقتحم السماوات حتى ٌصل إلى
العمود النورانً بٌن ٌدي العرش:
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:إن هلل
تبارك وتعالى عموداًا من نور بٌن ٌدي العرش  ,فإذا قال العبد  :ال إله إالّ
ّ
اهتز ذلك العمود.
هللا
فٌقول هللا تبارك وتعالى  :اسكن فٌقول :كٌف اسكن ولم تغفر لقابلها؟!.
فٌقول سبحانه :إنً قد غفرت له -فٌسكن عند ذلك] .
وٌشهد لذلك ما رواه الدٌلمًّ عن أنس رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [:إذا قال العبد  :ال إله إالّ هللا  ,خرقت السماوات
حتى تقف بٌن ٌدي هللا تعالى ,فٌقول :اسكنً ,فتقول :كٌف أسكن ولم تغفر
لقابلً؟! ,فٌقول :ما أخرجتك على لسانه إالّ وقد غفرت له].
الرابع والثالثون :ال إله إالّ هللا لٌس لها دون هللا حجاب:
روى الترمذي عن عبد هللا بن عمرو رضً اله عنهما عن النبً صلى هللا
علٌه وآله وسلم قال [:التسبٌح نصف المٌزان ,والحمد هلل تملإه ,و ال إله إال
هللا لٌس لها دون هللا حجاب حتى تخلص إلٌه] .
وعن أنس رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [ :لٌس شًء
إالّ بٌنه وبٌن هللا حجاب إالّ قول :ال إله إالّ هللا  ,ودعاء الوالد] .
فضل الشهادتٌن
انظر (الحلٌة).
انظر (كتاب الشكر) البن أبً الدنٌا.
قال الحافظ المنذري :رواه البزار وهو غرٌب.
انظر (ترغٌب )المنذري.
عزاه فً (الدر المنثور) إلى ابن مردوٌه.
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روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه قال :سمعت رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌقول [:من شهد أن ال إله إالّ هللا وأن محمداًا ر سول
هللا حرّ م هللا علٌه النار].
وروى الشٌخان عن أنس رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قالٌ [:ا معاذ بن جبل] ,قال :لبٌك ٌا رسول هللا وسعدٌك ثالثا ًا,-قال[:ما من
أحد ٌشهد أن ال إله إالّ هللا وأن محمداًا رسول هللا صدقا ًا من قلبه ,إال حرّ مه
هللا على النار] ,قالٌ :ا رسول هللا أفال أخبر به الناس فٌستبشروا؟ ,قال[:
إذاًا ٌ ّتكلوا] ,وأخبر بها معاذ عند موته تؤثما ًا -أي بعداًا عن اإلثم فً الكتمان.
قال الحافظ المنذري :وقد ذهب طوابف من أساطٌن أهل العلم إلى أنّ مثل
هذه اإلطالقات التً وردت فٌمن قال  :ال إله إالّ هللا دخل الجنة ,أو حرّ م
هللا علٌه النار ,ونحو ذلك إ ّنما كانت فً ابتداء اإلسالم ,حٌن كانت الدعوة
إلى مجرّ د اإلقرار بالتوحٌد ,فلما فرضت الفرابض ,وح ّدت الحدود نسخ
ذلك ,والدالبل على هذا كثٌرة متظاهرة.
قال عبد هللاٌ :حتمل أنه أراد هنا بالنسخ  ,النسخ التقٌٌدي -وذلك جرٌا ًا على
عادة السلف أ ّنهم ٌطلقون النسخ على أي تغٌّر لألصل :بالوصف ,أو بنحو
التخصٌص للعام ,أو التقٌٌد للمطلق أو غٌر ذلك.
فالمراد هنا تغٌٌر الحكم من اإلطالق للتقٌٌد –أي :فلما فرضت الفرابض
وجبت علٌهم إلى جانب قول :ال إله إال هللا  ,وبذلك تحرم علٌهم النار ,فمن
ترك الفرابض منكراًا لها أو هازبا ًا بها ال تحفظه التهلٌلة من النار.
ثم قال الحافظ المنذري  :وإلى هذا القول ذهب الضحّ اك والزهري وسفٌان
الثوري وغٌرهم.
وقالت طابفة أخرى  :ال احتٌاج إلى ادعاء النسخ فً ذلك فإنّ كل ما هو
من أركان الدٌن  ,وفرابض اإلسالم هو من لوازم اإلقرار بالشهادتٌن
وتتمّاته ,فإذا أقرّ ثم امتنع عن شًء من الفرابض جحداًا أو تهاونا ًا على
سبٌل الخالص منه -حكمنا علٌه بالكفر وعدم دخول الجنة؛ قال المنذري:
وهذا القول أٌضا ًا قرٌب.
قال :وقالت طابفة أخرى :التل ّفظ بكلمة التوحٌد سبب ٌقتضً دخول الجنة
والنجاة من النار بشرط أن ٌؤتً بالفرابض وٌجتنب الكبابر  ,فإن لم ٌؤت
بالفرابض ولم ٌجتنب الكبابر لم ٌمنعه التلفظ بكلمة التوحٌد من دخول
النار؛ وهذا قرٌب مما قبله أو هوهو .اهـ.
روى اإلمام أحمد عن رفاعة الجهنً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
وسلم قال[ أشهد عند هللا  :ال ٌموت عبد ٌشهد أن ال إله إالّ هللا وإنً
رسول هللا صدقا ًا من قلبه  ,ثم ٌس ّدد إال سلك فً الجنة].
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وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  [:وقد وعدنً ربً ّ
عز وج ّل أن ٌدخل
الجنة من أمتً سبعٌن ألفا ًا ال حساب علٌهم وال عقاب ,وإنً ألرجو أن ال
تدخلوها حتى تبوإا أنتم ومن صلح من آبابكم وأزواجكم وذرارٌكم مساكن
الجنة] كما فً (مجمع الزوابد).
وروى الطبرانً فً األوسط عن سعد بن عبادة رضً هللا عنه قال:
سمعت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول[:من قال:ال إله إالّ هللا وحده ال
شرٌك له ,أطاع بها قلبه ,وذ ّل بها لسانه ,وأشهد أن محمداًا عبده ورسوله؛
حرّ مه هللا ّ
عز وجل على النار].
وعن عمرو بن عبسة قال :أقبل شٌخ ٌدعم على عصا ًا حتى قام بٌن ٌدي
النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقالٌ :ا نبً هللا إنّ لً غدرات وفجرات
فهل ٌغفر هللا لً؟.
فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  [:ألٌس تشهد أن ال إله إالّ هللا ؟] ,قال :نعم
وأشهد أن محمد رسول هللا.
قال [:فقد غفر هللا غدراتك وفجراتك] رواه أحمد والطبرانً ورجاله
موثقون كما فً (مجمع الزوابد).
فضل اإلشهاد على الشهادتٌن
عن سلمان ابن اإلسالم – ٌعنً الفارسً -رضً هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  [:من قال :اللهم إنً أشهدك  ,وأشهد
مالبكتك  ,وحملة عرشك ,والسماوات ومن فٌهنّ  ,واألرضٌن ومن فٌهنّ ,
وأشهد جمٌع خلقك بؤنك أنت هللا ال إله إالّ أنت  ,وأك ّفر من أبى ذلك من
األولٌن واآلخرٌن.
وأشهد أن محمداًا عبدك ورسولك؛ من قالها مرة أعتق هللا ثلثه من النار,
ومن قالها مرتٌن أعتق تعالى ثلثٌه من النار ,ومن قالها ثالثا ًا عتق كلّه من
النار] .
الشهادة بأن ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا – هً القول الثابت
قال هللا تعالىٌ {:ثبت هللا الذٌن آمنوا بالقول الثابت فً الحٌاة الدنٌا وفً
اآلخرة ,وٌضل هللا الظالمٌن وٌفعل هللا ما ٌشاء } اآلٌة.
وقد جاء فً الحدٌث عن صاحب البٌان عن القرآن  ,الذي قال هللا تعالى
فٌه {:ونزلنا إلٌك الذكر لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم ولعلهم ٌتفكرون}  ,جاء
قال فً (مجمع الزوابد) رواه الطبرانً بإسنادٌن  ,وفً أحدهما أحمد بن إسحاق
ولم أعرفه  ,وبقٌة رجاله رجال الصحٌح  ,وذكر قبله نحو هذا الحدٌث عن البزار
أٌضا ًا .اه.
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عنه صلى هللا علٌه وآله وسلم أن هذا القول الثابت هو شهادة  :ال إله إالّ
هللا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .
والتثبٌت علٌه فً اآلخرة  ,هو التثبٌت علٌه حٌن ٌسؤل اإلنسان فً القبر.
فالمسلم ٌثبّته هللا تعالى وٌهدٌه للجواب المطلوب ,وأما الكافر فإنّ هللا تعالى
ٌضلّه فال ٌهتدي للجواب؛ ألنه ظالم.
جاءه الهدي المحمدي بالبٌان والبرهان ؛ ّ
فكذب واستكبر وأعرض وتجبّر,
وعرف الحق ولكنه لم ٌعترف ولم ٌقرّ بذلك كبراًا وعناداًا ,فكان جزاإه أن
ٌضلّه هللا تعالى ,قال تعالى {:وما كان هللا لٌضل قوما ًا بعد إذ هداهم حتى
ٌبٌن لهم ما ٌتقون} ,وقال تعالى {:وأما ثمود فهدٌناهم } -أي :ب ٌّ ّنا لهم الحق
واضحا ًا جلٌا ًا بالحجة والبرهان {-فاستحبوا العمى على الهدى}اآلٌة.
وقال تعالىٌ {:عرفونه كما ٌعرفون أبناءهم وإن فرٌقا ًا منهم لٌكتمون الحق
وهم ٌعلمون }.
فقد عرفوا صدق النبً صلى هللا علٌه وسلم  ,وأ ّنه حقا ًا رسول هللا بآٌاته
ومعجزاته ,ولكنهم لم ٌعترفوا ,وكتموا الحق ,قال تعالى {:فإنهم ال ٌكذبونك
ولكن الظالمٌن بآٌات هللا ٌجحدون} ,فمن جحد الحق -أي :أنكر الحق بعد
ما اتضح وعرفه فهو ظالم ,قال تعالى  {:وٌضل هللا الظالمٌن وٌفعل هللا ما
ٌشاء}.
روى الشٌخان وأصحاب السنن عن البراء بن عازب رضً هللا عنه أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال [:المسلم إذا سبل فً القبر ٌشهد :
أن ال إله إالّ هللا وأن محمداًا رسول هللا  ,فذلك قوله تعالىٌ {:ثبت هللا الذٌن
آمنوا بالقول الثابت فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة} اآلٌة.
مدوٌة
أصوات المؤذنٌن تعلو فً أجواء الدنٌا ّ
بشهادة :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا
روى الدرامً فً (سننه) عن كعب أنه قال :نجده -أي :محمداًا رسول هللا
– مكتوبا ًا فً التوراة :محمد رسول هللا ,ال ّ
ّ
صخاب
فظ ,وال غلٌظ ,وال
باألسواق ,وال ٌجزي بالسٌبة السٌبة ,ولكن ٌعفو وٌغفر ,وأمّته الحمادون,
ٌكبّرون هللا عز وجل على كل نجد -أي :مرتفع -وٌحمدونه فً كل منزلة,
ّ
وٌتؤزرون على أنصافهم ,وٌتوضإون على أطرافهم  ,منادٌهم ٌنادي فً
جو السماء ,ص ّفهم فً القتال وصفهم فً الصالة سواء ,لهم باللٌل دويّ
كدويّ النحل ,ومولده بمكة ,ومهاجره بطٌبة ,وملكه بالشام صلى هللا علٌه
وسلم .اهـ.
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ٌدوي بشهادة ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا فً أرض
صوت بالل ّ
المحشر وجمٌع األنبٌاء وأممها من األولٌن واآلخرٌن ٌعلنون الشهادة ب
ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا
روى الطبرانً والحاكم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌ [:حشر األنبٌاء على الدوابّ  -أي على إبل من الجنة
حتى ٌنتهوا إلى المحشر -وأبعث على البراق  ,وٌبعث بالل على ناقة من
نوق الجنة ,فٌنادي باألذان محضا ًا -أي :خالصا ًا  -وبالشهادة ح ّقا ًا ,حتى
إذا قال :أشهد أن محمداًا رسول هللا -شهد له المإمنون من األولٌن
واآلخرٌن ,فقبلت ممن قبلت -أي :ممن قبلت منهم فً الدنٌا – ور ّدت على
من ر ّدت] أي :الذٌن كانوا فً الدنٌا قالوها نفاقا ًا.
وأخرج ابن زنجوٌه فً (فضابل األعمال) عن كثٌر بن مرّ ة الحضرمً
قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [ :تبعث ناقة ثمود لصالح
فٌركبها من عند قبره حتى توافً به المحشر  ,وأنا على البراق ,
واختصصت به من دون األنبٌاء ٌومبذ ,وٌبعث بالل على ناقة من نوق
الجنة ٌ ,نادي على ظهرها باألذان حقا ًا ,فإذا سمعت األنبٌاء وأممها  :أشهد
أن ال إله إالّ هللا وأشهد أن محمداًا رسول هللا  ,قالوا  :ونحن نشهد على
ذلك] .
وفً كتاب (ذخابر العقبى) للحافظ محب الدٌن الطبري – مما عزاه
لتخرٌج الحافظ السلفً من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم قال [ :تبعث األنبٌاء على الدواب -أي  :إبل من
الجنة -وٌحشر صالح على ناقته  ,وٌحشر أبناء فاطمة على ناقتًّ :
العضباء والقصواء  ,وأحشر أنا على البراق  ,وٌحشر بالل على ناقة من
نوق الجنة ] .
استجاب اإلكثار من الشهادة

قال الزرقانً :أي :خالصا ًا من معارضة المنكرٌن فً الدنٌا ,لكشف الغطاء,
وظهور الحق عٌانا ًا ,ألنه ال ٌنكره أحد فً ذلك الٌوم .اهـ.
انظر (المواهب) للحافظ القسطالنً ( ,والخصابص الكبرى) للحافظ السٌوطً
و( الفتح).
كما فً (المواهب) و (الخصابص) .
كما فً (المواهب) وشرحها .
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روى أبو ٌعلى بإسناد جٌّد -عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [ :أكثروا من شهادة أن ال إله إالّ هللا قبل
أن ٌحال بٌنكم وبٌنها ] .
استحباب المواظبة على الشهادتٌن فً المواضع اآلتٌة وما ورد فً فضل
ذلك:
أوالً :عند الصباح والمساء:
عن أنس رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:من قال حٌن
ٌصبح  :الله ّم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ومالبكتك وجمٌع
خلقك  :أ ّنك أنت هللا الذي ال إله إالّ أنت وأن محمداًا عبدك ورسولك -غفر
هللا ما أصاب فً ٌومه ذلك من ذنب ,وإن هو قالها حٌن ٌمسً غفر هللا له
ما أصاب فً تلك اللٌلة من ذنب] رواه الترمذي وأبو داود.
وروى أبو داود عن أنس رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قال [:من قال حٌن ٌصبح أو ٌمسً  :الله ّم إنً أصبحت أشهدك وأشهد
حملة عرشك ومالبكتك وجمٌع خلقك  :أ ّنك أنت هللا الذي ال إله إالّ أنت
وأن محمداًا عبدك ورسولك -أعتق هللا ربعه من النار ,فمن قالها مرتٌن
أعتق هللا نصفه ,فمن قالها ثالثا ًا أعتق هللا ثالثة أرباعه ,فمن قالها أربعا ًا
أعتقه هلل من النار] .
ثانٌا ً :عقب الوضوء:
عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال[:
ما منكم من أحد ٌتوضؤ فٌبلغ أو فٌسبغ الوضوء ثم ٌقول :أشهد أن ال إله إالّ
هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمداًا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب
الجنة الثمانٌة ٌدخل من أٌّها شاء ].
قال الحافظ المنذري :رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وقاال [:فٌحسن
الوضوء].
وزاد أبو داود [:ثم ٌرفع طرفه إلى السماء ثم ٌقول ] :فذكر الحدٌث
المتقدم.
ورواه الترمذي كؤبً داود وزاد  [:الله ّم اجعلنً من التوابٌن واجعلنً من
المتطهرٌن].
وروى أبو ٌعلى والدار قطنً  :عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه أنه
قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول [:من توضؤ فغسل ٌدٌه
ثم مضمض ثالثا ًا  ,واستنشق ثالثا ًا  ,وغسل وجهه ثالثا ًا ,وٌدٌه إلى
انظر (ترغٌب)المنذري .
انظرهما فً( الفتح الكبٌر).
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المرفقٌن ثالثا ًا ,ومسح رأسه ,ثم غسل رجلٌه ثم لم ٌتكلم حتى ٌقول :أشهد
أن ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمداًا عبده ورسوله غفر له
ما بٌن الوضوءٌن] .
ثالثا ً :عند األذان:
روى مسلم وغٌره عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال :قال رسول
ّ
المإذن  :هللا أكبر هللا أكبر ,فقال أحدكم
هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:إذا قال
 :هللا أكبر هللا أكبر.
ثم قال :أشهد أن ال إله إالّ هللا فقال :أشهد أن ال إله إالّ هللا.
ثم قال :أشهد أن محمداًا رسول هللا  .قال :أشهد أن محمداًا رسول هللا.
ثم قال :حًّ على الصالة قال :ال حول وال قوة إالّ باهلل.
ثم قال :حًّ على الفالح ,قال :ال حول وال قوة إالّ باهلل.
ثم قال :هللا أكبر هللا أكبر ,قال :هللا أكبر هللا أكبر.
ثم قال :ال إله إالّ هللا ,قال :ال إله إالّ هللا – من قلبه دخل الجنة].
وروى ابن زنجوٌه عن كثٌر بن مرّ ة الحضرمً مرفوعا ًاٌ [ :بعث بالل
على ناقة من نوق الجنة ٌنادي على ظهرها باألذان فإذا سمعت األنبٌاء
وأممها :أشهد أن ال إله إالّ هللا وأن محمداًا رسول هللا قالوا :ونحن نشهد
على ذلك] .اهـ .كما فً شرح المواهب.
وروى الدٌلمًّ عن علً رضً هللا عنه قال  ( :رآنً رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم حزٌنا ًا  ,فقال ٌ [:ا بن أبً طالب ما لً أراك حزٌنا ًا فمر بعض
أهلك ّ
ٌإذن فً أذنك فإنه دواء لله ّم] قال :فجربته فوجدته كذلك) – وقال
ك ّل من رواته :جرّ بته فوجدته كذلك .
وروى مسلم والترمذي واللفظ له عن سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال  [:من قال حٌن ٌسمع المإذن :
وأنا أشهد أن ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,وأن محمداًا عبده ورسوله,
رضٌت باهلل ربا ًا ,وباإلسالم دٌنا ًا ,وبمحمد صلى هللا علٌه وسلم رسوالًا-
غفر هللا له ذنوبه] .
وروى الطبرانً فً الكبٌر عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال [:من سمع النداء فقال :أشهد أن ال إله إالّ هللا
وحده ال شرٌك له  ,وأن محمداًا عبده ورسوله ,الله ّم صل على محمد وبلّغه
انظر (ترغٌب) المنذري.
انظر شرح (المواهب).
انظر (ترغٌب) المنذري.
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درجة الوسٌلة عندك  ,واجعلنا فً شفاعته ٌوم القٌامة وجبت له
الشفاعة] .
وأما التشهد فً قعود الصالة فهو واجب  ,وفٌه ٌشهد المصلً ربّه وٌشهد
رسوله صلى هللا علٌه وسلم وٌشهد عباد هللا الصالحٌن على شهادة أن ال
إله إالّ هللا وأن محمداًا عبده ورسوله.
فعلى المصلًّ أن ٌشهد عن قلب ,وأن ٌشهد على شهادته ربّ العالمٌن
الذي هو أمامه فً قبلته ,وأن ٌشهد إمامه الذي هداه إلى ربّه وهو رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم  ,وأن ٌشهد جمٌع الصالحٌن من عباد هللا تعالى.
رابعا ً :بعد الصلوات:
عن زٌد بن أرقم رضً هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٌقول فً دبر كل صالة :
[ الله ّم ربّنا وربّ كل شًء أنا شهٌد أنك الربّ وحدك ال شرٌك له.
اللهم ربّنا وربّ كل شًء أنا شهٌد أن محمداًا ( صلى هللا علٌه وسلم )
عبدك ورسولك.
اللهم ربّنا وربّ كل شًء أنا شهٌد أن العباد كلهم إخوة .
اللهم ربّنا وربّ كل شًء اجعلنً مخلصا ًا لك وأهلً فً كل ساعة فً
الدنٌا واآلخرة.
ٌا ذا الجالل واإلكرام اسمع واستجب -هللا أكبر األكبر  {,هللا نور السموات
واألرض}.
هللا أكبر األكبر  ,حسبً هللا ونعم الوكٌل هللا أكبر األكبر] .
خامسا ً :فً مفتتح الخطب الشرعٌة:
روى أبو داود والنسابً عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطب ٌوم الفتح بم ّكة على درجة البٌت
فقال فً خطبته  [:فكبّر ثالثا ًا ,ثم قال :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,
صدق هللا وعده ,ونصر عبده,وهزم األحزاب وحده.
أال إن كل مؤثرة كانت فً الجاهلٌة تذكر وتدعى من  :دم أو مال تحت
قدمًّ إال ما كان من سقاٌة الحاج وسدانة البٌت] الحدٌث .
قال المنذري :وفٌه اسحاق بن عبد هللا بن كٌسان وهو لٌّن الحدٌث .اهـ.
ٌعنً :أن العباد كلهم إخوة فً اإلٌمان ,وهذه األخوة عقدها هللا تعالى بٌنهم
بقوله {:إنما المإمنون إخوة} اآلٌة ,وهو سبحانه ٌطالبهم بحقوقها على بعضهم ٌوم
القٌامة.
رواه أبو داود فً (جامع األصول) ,ورواه النسابً كما فً (الترغٌب) للمنذري.
انظر (جامع األصول).
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وروى أبو داود عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:كل
خطبة لٌس فٌها شهادة فهً كالٌد الجذماء].
سادسا ً :عند القٌام من المجلس:
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال [:من
جلس مجلسا ًا كثر فٌه لغطه ,فقال قبل أن ٌقوم من مجلسه ذلك:
سبحانك الله ّم وبحمدك  ,أشهد أن ال إله إالّ أنت  ,أستغفرك وأتوب إلٌك-
إالّ غفر له ما كان فً مجلسه ذلك] .
وعن جبٌر بن مطعم رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  [:من قال :سبحان هللا وبحمده  ,سبحانك الله ّم وبحمدك ,أشهد أن ال
إله إالّ أنت  ,أستغفرك وأتوب إلٌك -فقالها فً مجلس ذكر كان كالطابع
ٌطبع علٌه ,ومن قالها فً مجلس لغو كان كفارة له].
قال المنذري :رواه النسابً والطبرانً ورجالهما رجال الصحٌح ,والحاكم
وقال :صحٌح على شرط مسلم.
قال :ورواه ابن أبً الدنٌا ولفظه :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:إذا
جلس أحدكم فً مجلس فال ٌبرحنّ منه حتى ٌقول -ثالث مرات :-سبحانك
الله ّم وبحمدك  ,ال إله إالّ أنت ,اغفر لً وتب علًّ  -فإن كان خٌراًا كان
كالطابع علٌه ,وإن كان مجلس لغو كان كفارة لما كان فً ذلك المجلس].
وعن رافع بن خدٌج رضً هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ٌؤمره إذا اجتمع إلٌه أصحابه فؤراد أن ٌنهض قال [:سبحانك الله ّم
وبحمدك  ,أشهد أن ال إله إالّ أنت  ,استغفرك وأتوب إلٌك ,عملت سوءاًا
وظلمت نفسً فاغفر لً إنه ال ٌغفر الذنوب إالّ أنت].
قال :قلنا ٌ :ا رسول هللا إنّ هذه كلمات أح ّدثتهنّ ؟.
قال [:أجل جاءنً جبرٌل فقالٌ :ا محمد هنّ كفارات المجلس] .
وفً هذه األحادٌث ّ
حث على المحافظة على دعاء آخر المجلس لعظم
فابدته.
استحباب اإلكثار من قول ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له وما ورد فً
فضل ذلك
روى الشٌخان عن أبً أٌوب رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم قال [:من قال :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمد,
رواه أبو داود والترمذي واللفظ له كما فً (الترغٌب).
رواه النسابً واللفظ له والحاكم وصححه  ,ورواه الطبرانً فً الثالثة بسند جٌد
كما فً (ترغٌب ) المنذري.
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وهو على كل شًء قدٌر -عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد
إسماعٌل].
وعن عمر بن سعٌد عن أبٌه عن جده رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم قال [:خٌر الدعاء دعاء ٌوم عرفة ,وخٌر ما قلت أنا والنبٌون
من قبلً  :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمد ,وهو على
كل شًء قدٌر].
رواه الترمذي وقال :حدٌث حسن غرٌب.
ومن ث ّم تعلم فضل هذه الصٌغة التً هً خٌر ما قاله رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم  ,وهً خٌر ما قاله النبٌّون قبله صلوات هللا تعالى علٌهم.
وعن أبً أمامة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [:
من قال :ال إله إالّ هللا ,وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمد ,وهو على
كل شًء قدٌر -لم ٌسبقها عمل ,ولم ٌبق معها سٌبة] .
فهذه الصٌغة لها أثر كبٌر فً مغفرة الذنوب.
وروى الطبرانً عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :سمعت رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌقول [:من قال :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له
الملك ,وله الحمدٌ ,حًٌ وٌمٌت  ,وهو الحًّ الذي ال ٌموت ,بٌده الخٌر
وهو على كل شًء قدٌر؛ ال ٌرٌد بها إالّ وجه هللا -أدخله هللا بها جنات
النعٌم].
وروى الطبرانً عن عبد هللا بن أبً أوفى رضً هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:من قال :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له  ,أحداًا
صمداًا { ,لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفواًا أحد} -كتب هللا له ألفً ألف
حسنة].
وروى الترمذي عن تمٌم الداريّ رضً هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا
علٌه وآله وسلم أنه قال [:من قال :أشهد أن ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك
له ,إلها ًا واحداًا  ,أحداًا صمداًا  ,لم ٌ ّتخذ صاحبة وال ولداًا ,ولم ٌكن له كفواًا
أحد -عشر مرّ ات كتب هللا له أربعٌن ألف ألف حسنة] .
تصدٌق هللا تعالى عبده إذا قال :ال إله إالّ هللا
روى الترمذي عن األغرّ أبً سلم قال أشهد على أبً سعٌد وأبً هرٌرة
رضً هللا عنهما أنها شهدا على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال:
رواه الطبرانً ورواته محت ّج بهم فً الصحٌح كما قاله الحافظ المنذري.
انظر (كتاب الدعوات) من (جامع) الترمذي وعزاه فً (الفتح) إلى ( مسند)
اإلمام أحمد.
23

[ من قال :ال إله إالّ هللا وهللا أكبر ,ص ّدقه ربه وقال :ال إله إالّ أنا وأنا
أكبر.
وإذا قال :ال إله إالّ هللا وحده ,قالٌ :قول الهق تعالى :ال إله إالّ أنا وحدي .
وإذا قال :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له  ,قال هللا :ال إله إالّّّ أنا وحدي
ال شرٌك لً.
وإذا قال :ال إله إالّ هللا  ,له الملك ,وله الحمد ,قال هللا تعالى :ال إله إالّ أنا ,
لً الملك  ,ولً الحمد.
وإذا قال :ال إله إالّ هللا  ,وال حول وال قوة إالّ باهلل  ,قال هللا تعالى :ال إله
إالّ أنا  ,وال حول وال قوة إالّ بً.
وكان ٌقول :من قالها فً مرضه ومات منه لم تطعمه النار] .
ومن المعلوم أنّ العبد إذا ص ّدقه ربه كان فً دٌوان الصادقٌن.
استحباب المواظبة على قول :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له
عشر مرات -عقب صالة:
الفجر والمغرب -والعصر فً رواٌة-
عن أبً ذر رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال [:من
قال فً دبر صالة الفجر وهو ثان رجلٌه قبل أن ٌتكلم :ال إله إالّ هللا وحده
ال شرٌك له  ,له الملك  ,وله الحمدٌ ,حًٌ وٌمٌت  ,وهو على كل شًء
قدٌر – عشر مرات كتب هللا له عشر حسنات  ,ومحا عنه عشر سٌبات,
ورفع له عشر درجات ,وكان ٌومه ذلك كله فً حرز من كل مكروه ,
وحرس من الشٌطان ,ولم ٌنبغ لذنب أن ٌدركه فً ذلك الٌوم إالّ الشرك
باهلل تعالى].
قال المنذري :رواه الترمذي واللفظ له وقال :حدٌث حسن غرٌب صحٌح,
والنسابً وزاد فٌه [:بٌده الخٌر] .وزاد فٌه أٌضا ًا [:وكان له بكل واحدة
قالها عتق رقبة مإمنة].
ورواه النسابً وزاد فٌه [:من قالهنّ حٌن ٌنصرف من صالة العصر
أعطً مثل ذلك فً لٌلته].اه.
وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
:
انظر (جامع األصول).
وفً رواٌة الطبرانً بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه  [:ولم ٌلحقه
فً ذلك الٌوم ذنب إال ّ الشرك باهلل].
وفً رواٌة أحمد عن عبد الرحمن بن غنم رضً هللا عنه [:ولم ٌح ّل للذنب أن
ٌدركه إال ّ الشرك] انظر ذلك كله فً (ترغٌب) المنذري.
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[ من قال حٌن ٌنصرف من صالة الغداة :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له,
له الملك  ,وله الحمد  ,بٌده الخٌر وهو على كل شًء قدٌر – عشر
مرات -أعطً بهنّ سبعا ًا:
كتب هللا له بهنّ عشر حسنات ,ومحا عنه بهنّ عشر سٌبات ,ورفع له بهنّ
عشر درجات ,وكنّ له عدل عشر نسمات ,وكن له حفظا ًا من الشٌطان,
وحرزاًا من المكروه ,ولم ٌلحقه فً ذلك الٌوم ذنب إالّ الشرك باهلل تعالى.
ومن قالهنّ حٌن ٌنصرف من صالة المغرب أعطً مثل ذلك لٌلته] .
وعن أبً أٌوب رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه و وسلم قال[:
من قال إذا أصبح  :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمد,
وهو على كل شًء قدٌر -عشر مرات -كتب هللا له بهنّ عشر حسنات,
ومحا له بهنّ عشر سٌبات ,ورفع له بهنّ عشر درجات  ,وكنّ له عدل
عتاقة أربع رقاب ,وكن له حرسا ًا حتى ٌمس’ ومن قالهنّ إذا صلّى المغرب
دبر صالته فمثل ذلك حتى ٌصبح] .
وعن عبد الرحمن بن غنم رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قال [:من قال قبل أن ٌنصرف وٌثنً رجلٌه من صالة المغرب والصبح :
ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له  ,له الملك ,وله الحمدٌ ,حًٌ وٌمٌت  ,وهو
على كل شًء قدٌر -عشر مرات -كتب هللا له بكل واحدة عشر حسنات ,
ومحا عنه عشر سٌبات ,ورفع له عشر درجات ,وكانت له حرزاًا من كل
مكروه ,وحرزاًا من الشٌطان الرجٌم ,ولم ٌح ّل للذنب أن ٌدركه إالّ الشرك,
وكان من أفضل الناس عمالًا إالّ رجالًا ٌفضله ٌقول أفضل مما قال] .
وعن عمارة بن شبٌب السبابً رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  [:من قال :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله
الحمدٌ ,حًٌ وٌمٌت ,وهو على كل شًء قدٌر – عشر مرات -على إثر

رواه ابن أبً الدنٌا والطبرانً بإسناد حسن واللفظ له كما فً (ترغٌب) المنذري.
رواه أحمد والنسابً وابن حبان فً (صحٌحه) وهذا لفظه وفً رواٌة له [:وكنّ
له عدل عشر رقاب].
قال الحافظ المنذري  :رواه أحمد ورجاله رجال الصحٌح غٌر شهر بن حوشب
وعبد الرحمن بن غنم مختلف فً صحبته ,وقد روي هذا الحدٌث عن جماعة من
الصحابة رضً هللا عنهم .اه.
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المغرب بعث هللا له مسلحة – أي :مالبكة مسلّحٌنٌ -حفظونه من
الشٌطان حتى ٌصبح ,وكتب هللا له بها عشر حسنات موجبات ,ومحا عنه
عشر سٌبات موبقات ,وكانت له بعدل عشر رقبات مإمنات].
قال المنذري :رواه النسابً والترمذي وقال :حدٌث حسن ال نعرفه إالّ من
حدٌث لٌث بن سعد ,وال نعرف لعمارة سماعا ًا من النبً صلى هللا علٌه
وسلم .اهـ.
فضل من قال  :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له
مائة مرة بعد صالة الصبح
روى الطبرانً فً ( األوسط) بإسناد جٌّد عن أبً أمامة رضً هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:من قال دبر صالة الغداة :ال إله
إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمدٌ ,حًٌ وٌمٌت وهو على كل
شًء قدٌر – مابة مرة قبل أن ٌثنً رجلٌه كان ٌومبذ من أفضل أهل
األرض عمالًا إالّ من قال مثل ما قال ,أو زاد على ما قال] .
استحباب قول ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له
عقب الصلوات المكتوبة عا ّمة
عن مولى المغٌرة بن شعبة قال :أملى علًّ المغٌرة بن شعبة فً كتاب إلى
معاوٌة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقول فً دبر كل صالة مكتوبة:
[ ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له  ,له الملك ,وله الحمدٌ ,حًٌ وٌمٌت,
وهو على كل شًء قدٌر ,اللهم ال مانع لما أعطٌت ,وال معطً لما منعت,
وال ٌنفع ذا الج ّد منك الج ّد].
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وزاد فً رواٌة له بعد قوله وهو على كل
شًء قدٌر [:ثالث مرات] .
وروى مسلم وغٌره عن عروة بن الزبٌر رضً هللا عنهما كان ٌقول فً
دبر كل صالة حٌن ٌسلّم:
( [ ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمد ٌ ,حًٌ وٌمٌت,
وهو على كل شًء قدٌر ,وال حول وال قوة إالّ باهلل  ,ال إله إالّ هللا وال
نعبد إال إٌّاه ,له ال ّنعمة وله الفضل ,وله الثناء الحسن ,ال إله إالّ هللا
مخلصٌن له الدٌن ولو كره الكافرون]
قال العالّمة ابن األثٌر فً شرح غرٌب هذا الحدٌث فً (جامع األصول) :
المسلحة :القوم ٌحفظون الثغور ,سمّوا مسلحة ألنهم ٌكونون ذوي أسلحة ٌر ّدون بها
العدوّ .اهـ.
كما فً ( ترغٌب) المنذري.
انظرهما فً (جامع األصول).
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قال :وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌهلّل بهنّ دبر كل صالة) .
استحباب قول ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له صباحا ً ومساء
عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٌقول إذا أمسى:
[ أمسٌنا وأمسى الملك هلل ,والحمد هلل ,وال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له
الملك ,وله الحمد ,وهو على كل شًء قدٌر ,ربّ أسؤلك خٌر ما فً هذه
اللٌلة وخٌر ما بعدها ,وأعوذ بك من شر ما فً هذه اللٌلة وشر ما بعدها,
ربّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ,ربّ أعوذ بك من عذاب فً النار
وعذاب فً القبر].
وإذا أصبح قال ذلك أٌضا ًا [:أصبحنا وأصبح الملك هلل والحمد هلل].
وفً رواٌة [:ربّ أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر ,وفتنة الدنٌا,
وعذاب القبر] .
وعن أبً عٌّاش الزرقً عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أ ّنه قال [:من
قال إذا أصبح:
ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمد ,وهو على كل شًء
قدٌر -كان له عدل رقبة من ولد إسماعٌل  ,وكتبت له بها عشر حسنات,
وحط عنه عشر سٌبات ,ورفع له بها عشر درجات ,وكان فً حرز من
الشٌطان حتى ٌمسً  ,وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى ٌصبح] .
استحباب اإلكثار من قول  :ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له
ٌوم عرفة
عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :كان أكثر دعابه صلى هللا علٌه وسلم
ٌوم عرفة [:ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له ,له الملك ,وله الحمدٌ ,حًٌ
وٌمٌت  ,بٌده الخٌر ,وهو على كل شًء قدٌر] .
استحباب قول ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له فً المواضع اآلتٌة:
أوالً :عند دخول األسواق:
عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قال [:من دخل السوق فقال:
انظرهما فً (جامع األصول).
قال فً (جامع األصول) :هذه رواٌة مسلم والترمذي ,وفً رواٌة أبً داود[ :
سوء الكبر والكفر] ,وفً رواٌة له [:سوء الكبر والكبر ].
عزاه فً (الفتح) ,إلى أبً داود وابن ماجه واإلمام أحمد .
كما فً المسند والسنن.
27

ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له  ,له الملك ,وله الحمدٌ ,حًٌ وٌمٌت ,وهو
حًّ ال ٌموت ,بٌده الخٌر وهو على كل شًء قدٌر -كتب هللا له ألف ألف
حسنة ,ومحا عنه ألف ألف سٌبة ,ورفع له ألف ألف درجة].
وفً رواٌة  [:وبنى له بٌتا ًا فً الجنة] .رواه الترمذي وقال :حدٌث
غرٌب.اهـ. .
تضور من اللٌل -أي تقلّب أو تلّوى:
ثانٌا ً :إذا
ّ
عن أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها قالت :كان رسول هللا صلى هللا
علٌه وآله وسلم إذا تضوّ ر من اللٌل قال [:ال إله إالّ هللا الواحد القهار ,رب
السماوات واألرض وما بٌنهما العزٌز الغ ّفار] .
ثالثا ً :إذا قدم من حج ,أو عمرة ,أو سفر:
عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا
قدم من غزو أو حج أو عمرة ٌكبّر على كل شرف من األرض – ثالث
تكبٌرات ثم ٌقول [:ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له  ,له الملك ,وله الحمد,
وهو على كل شًء قدٌر ,آٌبون تاببون عابدون ساجدون ,لربنا حامدون,
صدق هللا وعده ,ونصر عبده ,وهزم األحزاب وحده] .
أسماء كلمة ال إله إالّ هللا
األول :هً كلمة الشهادة:
روى الشٌخان عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :سمعت رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ٌقول [:بنً اإلسالم على خمس :شهادة أن ال إله إالّ هللا وأن
محمداًا رسول هللا ] الحدٌث.
ّ
وحق لها أن تكون كلمة الشهادة هلل تعالى بالوحدانٌة واأللوهٌة ,ولسٌدنا
محمد صلى هللا علٌه وسلم بالرسالة؛ ألن ذلك ثابت قطعا ًا بالشواهد
البرهانٌة والمشاهد العٌانٌة.
ولذلك ترى أن هللا تعالى كثٌراًا ما ٌؤتً فً القرآن الكرٌم بمشاهد آٌات
قدرته وعلمه وحكمته سبحانه ,ثم ٌؤتً بعد ذلك بالشهادة له باأللوهٌة
والوحدانٌة ومن ذلك قوله تعالى {:هو الذي ٌصوركم فً األرحام كٌف
ٌشاء ال إله إال هو العزٌز الحكٌم}.
قال المنذري :وإسناده متصل حسن ,ورواته ثقات أثبات ,وفً أزهر بن سنان
خالف .وقال ابن عدي :أرجو أنه ال بؤس به .وقال الترمذي فً رواٌة له مكان :ألف
ألف درجة [:وبنى له بٌتا ًا فً الجنة] .ورواه ابن ماجه وابن أبً الدنٌا والحاكم
وصححه .إلخ ,وعزاه فً (الفتح) إلى اإلمام أحمد أٌضا ًا.
رواه النسابً والحاكم كما فً (الفتح) وغٌره.
رواه الشٌخان وغٌرهما.
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وكذلك ترى أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كثٌراًا ما ٌؤتً بآٌات هللا تعالى
الكونٌة المشهودة التً ٌجرٌها هللا تعالى على ٌده صلى هللا علٌه وسلم ثم
ٌؤتً بعد ذلك بالشهادتٌن:
ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  ( :كنا مع
النبً صلى هللا علٌه وسلم فً مسٌر فنفدت أزواد القوم حتى همّوا بنحر
بعض حمابلهم ,فقال عمر رضً هللا عنهٌ :ا رسول هللا لو جمعت ما بقً
من أزواد القوم فدعوت هللا تعالى علٌها ففعل :فجاءه ذو البرّ ببرّ ه ,وذو
التمر بتمره ,وذو النواة بنواته -,قٌل :ما كانوا ٌصنعون بالنوى؟ ,قال:
كانوا ٌمصّونه وٌشربون علٌه الماء – فدعا علٌها حتى مأل القوم
مزاودهم ,ثم قال صلى هللا علٌه وسلم عند ذلك  [:أشهد أن ال إله إالّ هللا
ك فٌهما إالّ دخل الجنة] ).
وأنً رسول هللا – ال ٌلقى هللا بهما عبد غٌر شا ّ
الثانً :وهً القول الثابت:
وتسمى كلمة  :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تسلٌما ًا-
تسمى بالقول الثابت قال هللا تعالىٌ {:ثبت هللا الذٌن آمنوا بالقول الثابت فً
الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة} .اآلٌة.
وقد جاء بٌان المراد بالقول الثابت المذكور فً هذه اآلٌة الكرٌمة – جاء
عن صاحب البٌان عن القرآن صلى هللا علٌه وسلم .
فقد روى الشٌخان وغٌرهما عن أنس رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [:المسلم إذا سبل فً القبر تشهد أن ال إله إالّ هللا وأن
محمداًا رسول هللا  ,فذلك قوله تعالىٌ {:ثبت هللا الذٌن آمنوا بالقول الثابت
فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة}] .اآلٌة.
وإ ّنما وصفت بؤنها القول الثابت  :ألنها أثبت من كل ثابت ,والثابتة بكل
المثبتات  ,بل هً المثبّتة لكل ثابت ,فإن ما وافقها فهو ثابت ,ما خالفها
فهو غٌر ثابت.
فهً أقوى الٌقٌنٌّات ,وهً أثبت الثابتات ,وهً ثابتة بكل الثابتات من
المعلومات الثابتة فً العلم ,والموجودات المشهودة فً الكون ,وال شًء
أثبت منها ,وال أحق منها ,وال أقوى منها دلٌالًا ,وال أقطع منها برهانا ًا ,وال
ّ
أعز منها سلطانا ًا.
الثالث :هً الكلمة الطٌبة:
قال هللا تعالى {:ألم تر كٌف ضرب هللا مثالًا كلمة طٌبة كشجرة طٌبة أصلها
ثابت وفرعها فً السماء تإتً أكلها كل حٌن بإذن ربها وٌضرب هللا
األمثال للناس لعلهم ٌتذكرون}.
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والمراد بالكلمة الطٌبة هنا هً :ال إله إالّ هللا والمراد بالشجرة الطٌبة-
النخلة كما بٌنّ ذلك النبً صلى هللا علٌه وسلم الذي قال هللا تعالى له{:لتبٌن
للناس ما نزل إلٌهم}.
روى الترمذي والنسابً عن أنس رضً هللا عنه قال ( :أتً النبً صلى
هللا علٌه وسلم بقناع من بسر فقال صلى هللا علٌه وسلم  [:مثل كلمة طٌبة
كشجرة طٌبة – حتى بلغ تإتً أكلها كل حٌن بإذن ربها } قال :هً النخلة.
{ ومثل كلمة خبٌثة كشجرة خبٌثة} حتى بلغ  {:ما لها من قرار} قال :هً
الحنظلة] ).
فهذه الكلمة الطٌبة هً  :ال إله إالّ هللا تتفرع عنها جمٌع األقوال الطٌبة,
واألفعال الطٌبة ,واألخالق الطٌبة.
فبها طاب القلب فصار بلداًا طٌبا ًا قال تعالى {:والبلد الطٌب ٌخرج نباته
بإذن ربه}.
وبها طابت أقوال المإمن قال تعالى {:إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب والعمل
الصالح ٌرفعه}.
وبها صارت أعمال المإمن صالحة وطٌبة وخٌرة قال تعالى {:أولبك
ٌسارعون فً الخٌرات وهم لها عاملون} ,وقال صلى هللا علٌه وسلم [:
الله ّم إنً أسؤلك فعل الخٌرات  ,وترك المنكرات ] ,وفً رواٌة  [:الله ّم إنً
أسؤلك فعل الطٌبات] الحدٌث.
وبتلك الكلمة الطٌبة طابت حٌاة المإمن قال تعالى {:من عمل صالحا ًا من
ذكر أو أنثى وهو مإمن فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة}.
وبها طابت نفس المإمن  ,وقد أخبرنا هللا تعالى عن تحٌة المالبكة
للمإمنٌن حٌن جاإوا الجنة وقد فتحت لهم أبوابها قال تعالى {:وسٌق الذٌن
اتقوا ربهم إلى الجنة زمراًا حتى إذا جاإوها وفتحت أبوابها وقال لهم
خزنتها :سالم علٌكم طبتم فادخلوها خالدٌن}.
لقد طابوا نفوسا ًا وقلوبا ًا وأرواحا ًا وأشباحا ًا وعقوالًا وأسماعا ًا وأبصاراًا ,فهم
الطٌبون  ,ونساإهم الطٌبات.
{ وهدوا إلى الطٌب من القول وهدوا إلى صراط الحمٌد}
وحلوا فً ج ّنة طٌّبة  ,ونزلوا فً مساكن طٌبة قال تعالى {:ومساكن طٌبة
فً جنات عدن} اآلٌة.
وأقاموا فً جوار رب كرٌم ,طٌب ال ٌقبل إالّ طٌبا ًا ,وال ٌقبل فً جواره
وجنته إالّ طٌبا ًا ,قال صلى هللا علٌه وسلم [:إن هللا تعالى طٌب ال ٌقبل إالّ
طٌبا ًا] الحدٌث.

30

وأطٌب الطٌبٌن وأزكى الطاهرٌن الذي طاب به الطٌبون؛ والذي هو منبع
الطٌب؛ هو سٌدنا وحبٌبنا وشفٌعنا عند ربنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ,
أبو الطٌب  ,وأبو الطاهر ,ساكن طابة وطٌبة ,وال أطٌب وال أزكى منه,
وال أفضل وال أكرم على هللا تعالى منه ,كما قال صلى هللا علٌه وسلم [:
وأنا أكرم األولٌن واآلخرٌن على ربً وال فخر].
الله ّم انفحنا بطٌبه ,وعمّنا ببركاته ,وادخلنا تحت لوابه صلى هللا علٌه وسلم
 ,كما ٌلٌق برفٌع مقامه آمٌن .
وٌرحم هللا تعالى القابل:
حبٌبا ًا ألدواء القلوب طبٌب
لطٌبة عرّ ج إن بٌن قبابها
به طابت الدنٌا فؤٌن تطٌب
إذا لم تطب فً طٌبة عند طٌب
الرابع  :وهً الكلمة الباقٌة:
قال تعالى {:وجعلها كلمة باقٌة فً عقبه لعلهم ٌرجعون}.
روى ابن كثٌر عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغٌرهم فً
قوله تعالى {:وجعلها كلمة باقٌة فً عقبه} ٌعنً :ال إله إالّ هللا  ,ال ٌزال فً
ذرٌة إبراهٌم من ٌقولها.
قال :وروي نحوه عن ابن عباس رضً هللا عنهما .
الخامس :هً كلمة التوحٌد:
روى مسلم عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم قال [:بنً اإلسالم على خمس :أن ٌوحّ د هللا ,وإقام الصالة ,وإٌتاء
الزكاة ,وصٌام رمضان والحج] .
وفً رواٌة له أٌضا ًا [:على أن ٌعبد هللا وٌكفر بما دونه] الحدٌث.
وروى مسلم عن طارق األشجعً رضً هللا عنه قال سمعت رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌقول [:من قال :ال إله إالّ هللا وكفر بما ٌعبد من دون
هللا -حرم ماله ودمه ,وحسابه على هللا].
وفً رواٌة له [:من وحّ د هللا ] وذكر مثله .
السادس :هً كلمة التقوى:
قال هللا تعالى {:فؤنزل هللا سكٌنته على رسوله وعلى المإمنٌن وألزمهم
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان هللا بكل شًء علٌما ًا}.
روى الترمذي وعبد هللا بن أحمد فً (زوابد المسند)  ,وابن جرٌر ,
والبٌهقً فً (األسماء والصفات) عن أبًّ بن كعب رضً هللا عنه عن
انظر (جامع األصول).
انظر (جامع األصول).
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النبً صلى هللا علٌه وسلم فً قوله تعالى {:وألزمهم كلمة التقوى } قال [:ال
إله إالّ هللا].
وأخرج اإلمام أحمد عن حمران مولى عثمان رضً هللا عنه قال سمعت
النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول [:إنً ألعلم كلمة ال ٌقولها عبد حقا ًا من
قلبه إالّ حرّ مه هللا على النار].
فقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  ( :أنا أح ّدثكم ما هً).
كلمة اإلخالص التً ألزمها هللا تعالى محمداًا صلى هللا علٌه وسلم
وأصحابه ,وهً كلمة التقوى التً حضّ علٌها نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم
عمّه أبا طالب عند الموت [:شهادة أن ال إله إالّ هللا ] .
وإنما سمٌت كلمة التقوى ألنها كما قال ابن عباس رضً هللا عنهما ( :أسّ
كل تقوى) أي :هً تتفرع عنها جمٌع مراتب التقوى:
تقوى القلوب ,وتقوى الجوارح ,وتقوى اللسان ,وألنها بها التوقً من النار
لمن قالها ح ّقا ًا مصدقا ًا من قلبه.
السابع :وهً كلمة اإلخالص:
روى أبو داود وابن حبان فً (صحٌحه) عن عبد الرحمن بن أبزى عن
أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقول إذا أصبح:
[ أصبحنا على فطرة اإلسالم  ,وكلمة اإلخالص ,وعلى دٌن نبٌنا محمد
صلى هللا علٌه وسلم  ,وعلى ملّة إبراهٌم حنٌفا ًا مسلما ًا وما كان من
المشركٌن] .
قال ابن األثٌر :الفطرة :ابتداء الخلقة ,وهً إشارة إلى كلمة التوحٌد حٌن
أخذ هللا تعالى العهد بها على ذرٌة آدم فقال {:ألست بربكم قالوا :بلى}
اآلٌة.
وقٌل:الفطرة ها هنا الس ّنة ,قال :وكلمة اإلخالص  :قول ال إله إالّ هللا .اهـ.
وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال( :سبحان هللا هً صالة الخالبق,
والحمد هلل كلمة الشكر ,و ال إله إالّ هللا كلمة اإلخالص ,وهللا أكبر تمأل ما
بٌن السماء واألرض  ,وإذا قال العبد  :ال حول وال قوة إالّ باهلل قال هللا
تعالى  :أسلم واستسلم) .
وقد خطب ٌوما ًا أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه فقال :قام فٌنا رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عام أوّ ل -فخنقته( -أبا بكر) – العبرة ثالث مرات -ثم
قال:
انظر (الدر المنثور) عند اآلٌة ,و (مجمع الزوابد).
انظر (جامع األصول).
رواه رزٌن كما فً (جامع األصول)
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قال صلى هللا علٌه وسلم  [:أٌها الناس سلوا هللا المعافاة فإنه لم ٌعط أحد
مثل الٌقٌن بعد المعافاة].
وفً رواٌة للحدٌث من طرٌق آخر:
[ لن تإتوا شٌبا ًا بعد كلمة اإلخالص مثل المعافاة ,فسلوا هللا العافٌة ,و ال
أش ّد من الرٌبة بعد الكفر ,وعلٌكم بالصدق فإنه ٌهدي إلى البر ,وهما فً
الجنة ,وإٌاكم والكذب فإنه ٌهدي إلى الفجور وهما فً النار] .
وفً حدٌث النسابً والحاكم عن عمار بن ٌاسر رضً هللا عنهما عن النبً
صلى هللا علٌه وسلم فً دعاء طوٌل:
[ اللهم بعلمك الغٌب ,وقدرتك على الخلق ,أحٌنً ما علمت الحٌاة خٌراًا لً
 ,وتو ّفنً إذا علمت الوفاة خٌراًا لً.
الله ّم وأسؤلك خشٌتك فً الغٌب والشهادة ,وأسؤلك كلمة اإلخالص فً
الرضى والغضب ,وأسؤلك المقصد فً الفقر والغنى ,وأسؤلك نعٌما ًا ال ٌنفد,
وأسؤلك قرّ ة عٌن ال تنقطع ,وأسؤلك الرضى بالقضاء ,وأسؤلك برد العٌش
بعد الموت ,وأسؤلك ّلذة النظر إلى وجهك ,والشوق إلى لقابك فً غٌر
ضرّ اء مضرّ ة وال فتنة مضلّة.
الله ّم زٌّنا بزٌنة اإلٌمان  ,واجعلنا هداة مهتدٌن] .
الثامن :هً المثل األعلى:
قال هللا تعالى {:وهو الذي ٌبدأ الخلق ثم ٌعٌده  ,وهو أهون علٌه وله المثل
األعلى فً السموات واألرض وهو العزٌز الحكٌم}.
روى عبد الرزاق وابن أبً حاتم عن قتادة رضً هللا عنه فً قوله تعالى{:
وله المثل األعلى} .قال :شهادة أن ال إله إالّ هللا .
وروى ابن جرٌر وابن أبً حاتم عن قتادة فً معنى اآلٌة قال :إ ّنه ال إله
إالّ هو.
وعن مالك عن محمد بن المنكدر فً قوله تعالى {:وله المثل األعلى} قال:
ال إله إالّ هللا.اهـ.
فالمثل األعلى فً اآلٌة هو ال إله إالّ هللا  ,وذلك أن المراد بالمثل هنا-
الوصف نظٌر قوله تعالى {:مثل الجنة التً وعد المتقون} -أي :صفتها{ -
أكلها دابم وظلها} .اآلٌة.
وقوله تعالى  {:محمد رسول هللا والذٌن آمنوا معه أشداء على الكفار
رحماء بٌنهم تراهم ركعا ًا سجداًا ٌبتغون فضالًا من هللا ورضوانا ًا سٌماهم فً
انظر (زوابد ابن حبان) (:موارد الظمآن)  ,وعزاه فً (الفتح الكبٌر) للبٌهقً.
انظر (الفتح الكبٌر).
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وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فً التوراة} – أي :هذا وصفهم فً
التوراة.
فقوله تعالى {:وله المثل األعلى} –أي :الوصف األعلى وهو ال إله إالّ هللا,
ألن األلوهٌة هً أصل الصفات ,وأج ّل الكماالت وأعالها ,فله وحدانٌة
األلوهٌة حقا ًا ,وهذا الوصف ال ٌكون إالّ لربّ العالمٌن خالقهم وباربهم
ومصورهم ورازقهم....
وقوله تعالى {:وله المثل األعلى فً السموات واألرض}.
ٌعنً :أن آٌات ربوبٌته وأدلة وحدانٌته فً ألوهٌته هً ظاهرة فً
السماوات واألرض  ,فما من شًء فً السماوات وفً األرض إالّ وهو آٌة
شاهدة هلل تعالى بؤنه ال إله إالّ هللا ,فلو استمعت إلى كل شًء  ,وأعطٌت
الفهم عنه لسمعته ٌشهد أن ال إله إالّ هللا  ,ولو أنك نظرت إلى كل شًء
وفكرت فً خلقه لشاهدت فٌه شواهد ال إله إالّ هللا.
وقد بٌن هللا تعالى لنا ذلك فً قوله {:تسبح له السموات السبع واألرض
ومن فٌهن وإن من شًء إال ٌسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبٌحهم إنه كان
حلٌما ًا غفوراًا}.
فهو سبحانه علٌم بكل شًء  ,وهو معلوم فً كل شًء  ,ولذلك سمًّ ما
سوى هللا تعالى عالما ًا ,أي ألنه عالمة على هللا تعالى ٌعلم بها خالقه ,ولذا
قٌل:
له أم كٌف ٌجحده الجاحد
فوا عجبا ًا كٌف ٌعصى اإل
شاهد
أبداًا له
وفً كل تحرٌكة وتسكٌنة
تدل على أنه واحد
وفً كل شًء له آٌة
والقول الثانً فً تفسٌر  {:وله المثل األعلى فً السموات واألرض } –
أي :له سبحانه من كل وصفٌن متقابلٌن أكملهما  ,ومن كل أوصاف الكمال
أعالها ,على وجه انفرد به سبحانه.
فهناك األوصاف المتقابلة كالقدرة والعجز  ,والقوة والضعف ,والعز
والذل ,فله ج ّل وعال صفات الكمال :القدرة والقوة والعز ,وله تعالى أعلى
صفات الكمال ,على وجه ال ٌشاركه وال ٌساوٌه فٌه غٌره ,فال شرٌك وال
مثٌل له فً قدرته ,وال فً قوته ,وال فً ّ
عزه ,وال فً سمعه ,وال فً
بصره؛ إلى ما هنالك من الكماالت – وهذا القول ال ٌنافً القول األول.
والقول الثالث فً تفسٌر { وله المثل األعلى فً السموات واألرض} –
أي :له الوصف األعلى الذي تجلّت أنواره على قلوب أهل السماوات
واألرض فعرفوه وآمنوا به.
قال الحافظ ابن كثٌر  :وأنشدوا فً ذلك:
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وج ّنب أن ٌحركه النسٌم
إذا سكن الغدٌر على صفاء
كذاك الشمس تبدو والنجوم
بدت فٌه السماء بال امتراء
ٌرى فً صفوها هللا العظٌم
كذاك قلوب أرباب التجلًّ
والقول الرابع فً معنى اآلٌة الكرٌمة  {:وله المثل األعلى فً السموات
واألرض}-أي :له المثل األعلى الدال على قدرته على إعادة الخلق – ذلك
المثل الظاهر فً خلق السماوات واألرض فإنها أكبر من خلق الناس ,فإن
كانت إعادتهم بعد الموت أعظم من البدء وأكبر فلقد خلق سبحانه ما هو
أكبر وهو السماوات واألرض ,وإن كانت اإلعادة مثل البدء فالذي قدر
على البدء ٌقدر على اإلعادة بال شك.
التاسع :هً دعوة الحق:
قال سبحانه {:له دعوة الحق}.اآلٌة
روى ابن جرٌر وغٌره عن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً رضً هللا عنه قال
فً قوله تعالى {:له دعوة الحق} قال( :التوحٌد :ال إله إالّ هللا).
وروى عبد الرزاق وابن جرٌر وابن المنذر وأبو الشٌخ وغٌرهم عن ابن
عباس رضً هللا عنهما فً قول تعالى  {:له دعوة الحق} قال( :شهادة أن
ال إله إالّ هللا).
العاشر :هً كلمة العهد عند الرحمن:
قال تعالى {:ال ٌملكون الشفاعة إال من اتخذ عند الرحمن عهداًا}.
روى ابن جرٌر وابن المنذر والبٌهقً وغٌرهم عن ابن عباس رضً هللا
عنهما فً قوله تعالى {:إال من اتخذ عند الرحمن عهداًا} قال( :شهادة أن ال
إله إالّ هللا ,وتبرأ من الحول والقوة  ,وال ٌرجو إالّ هللا تعالى).
وروى الطبرانً عن ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:من قال
ال إله إالّ هللا كان له بها عهد عند هللا] الحدٌث كما فً (الترغٌب).
وعن ابن مسعود رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال:
[ من قال :الله ّم ربّ السماوات واألرض ,عالم الغٌب والشهادة,إ ّنً أعهد
إلٌك فً هذه الحٌاة الدنٌا أنً أشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شرٌك لك,
وأنّ محمداًا عبدك ورسولك  ,فإنك إن تكلنً إلى نفسً تقربنً إلى الشر
وتباعدنً من الخٌر ,وإنً ال أثق إالّ برحمتك ,فاجعل لً عندك عهداًا
توفٌنٌه ٌوم القٌامة ,إنك ال تخلف المٌعاد -إالّ قال هللا ّ
عز وج ّل ٌوم القٌامة
لمالبكته :إن عبدي عهد عندي عهداًا  ,فؤوفوه إٌّاه,فٌدخله هللا ّ
عز وج ّل
الجنة] .
قال فً (مجمع الزوابد) رواه أحمد ورجاله رجال الصحٌح ,إال ّ أن عون بن عبد
هللا لم ٌسمع من ابن مسعود.اه.
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وروى الحكٌم الترمذي عن سٌدنا أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
[ من قال فً دبر كل صالة – بعد ما سلّم هإالء الكلمات  :كتبه الملك فً
ّ
رق ,فختم بخاتم ثم دفعها إلًّ ٌوم القٌامة ,فإذا بعث هللا العبد من قبره جاءه
الملك ومعه الكتاب ٌنادي :أٌن أهل العهود حتى تدفع إلٌهم؟.
والكلمات أن تقول :الله ّم فاطر السماوات واألرض ,عالم الغٌب والشهادة,
الرحمن الرحٌم ,إنً أعهد إلٌك من هذه الحٌاة الدنٌا :بؤنك أنت هللا الذي ال
إله إالّ أنت وحدك ال شرٌك لك ,وأن محمداًا عبدك ورسولك ,فال تكلنً إلى
نفسً ,فإنك إن تكلنً إلى نفسً تقرّ بنً من الشر وتباعدنً من الخٌر,
وإنً ال أثق إالّ برحمتك  ,فاجعل رحمتك لً عهداًا عندك تإ ّدٌه إلًّ ٌوم
القٌامة ,إنك ال تخلف المٌعاد].
وجاء عن طاووس أنه أمر بهذه الكلمات فكتبت فً كفنه .
الحادي عشر:وهً الكلمة العلٌا:
قال هللا تعالى  { :وجعل كلمة الذٌن كفروا السفلى ,وكلمة هللا هً العلٌا}
قال ابن عباس رضً هللا عنهما ٌ( :عنً بكلمة الذٌن كفروا  :الشرك ,
وكلمة هللا هً :ال إله إالّ هللا).
وفً (الصحٌحٌن) عن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه قال :سبل
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الرجل ٌقاتل شجاعة ,وٌقاتل حمٌة,
وٌقاتل رٌاء -أيّ ذلك فً سبٌل هللا ؟,
فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  [:من قاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا فهو
فً سبٌل هللا].
فال إله إالّ اله هً العلٌا فوق الكلمات كلها وال أعلى منها.
الثانً عشر :وهً كلمة العدل:
قال تعالى {:إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي القربى} اآلٌة.
قال ابن عباس رضً هللا عنهما فً قوله تعالى {:إن هللا ٌؤمر بالعدل} قال:
( شهادة أن ال إله إالّ هللا).
وهذا تفسٌر ألول ما ٌتناوله العدل ,فالعدل فً اآلٌة عام ,وأوّ ل ما ٌراد به-
العدل فً التصدٌق بالعقٌدة والشهادة ,وذلك هو اإلٌمان واالعتقاد,
والشهادة بؤن ال إله إالّ هللا فإنها أعدل العدل وعنها تتفرع فصول العدل.
ومن المعلوم أن العدل مقابل بالظلم ,فالتوحٌد هو حقٌقة العدل اإلٌمانً
واالعتقادي ,فالتوحٌد هو العدل فً الحكم العقلً.
انظر (الدر المنثور) عند اآلٌة الكرٌمة.
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وٌقابله الشرك فإنه ظلم عظٌم ,قال تعالى {:وإذ قال لقمان البنه وهو ٌعظه
ٌ :ا بنً ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظٌم}.
فالظلم كل الظلم هو الشرك ,فإنه ظلم فً الحكم الشرعً والعقلً واإلٌمان
القلبً ,وهو ظلم عظٌم ألنه وضع األلوهٌة -التً هً فوق كل المراتب-
فً غٌر موضعها؛ وهو الشرٌك المفترى ,فكما أن الشرك ظلم عظٌم ,فإن
التوحٌد هو العدل القوٌم ,فهو ٌدخل تحت قوله تعالى {:إن هللا ٌؤمر بالعدل}
دخوالًا أوّ لٌا ًا ,كما قال حبر األمة ابن عباس رضً هللا عنهما.
وقال تعالى {:والكافرون هم الظالمون} ,فمن قال :ال إله إالّ هللا فقد جاء
ّ
بالعدل ,ألنه أثبت
الحق وهو األلوهٌة لمستحقها وهو هللا تعالى؛ الربّ
الخالق البارئ المصوّ ر ,ومن أشرك معه غٌره فقد ظلم ألنه أعطى
األلوهٌة لمن ال ٌستحقها.
اقتضاء ال إله إالّ هللا  :أن محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
اعلم أن هذه الكلمة العظٌمة هً تقتضً اقتضاء أوّ لٌا ًا من ذات معناها -أنّ
محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .
وذلك أنّ معنى ال إله إالّ هللا هو :أ ّنه ال معبود حقا ًا ٌجب أن ٌعبد إالّ هللا
تعالى ,فهو سبحانه المعبود وحده الذي ٌجب على العباد أن ٌعبدوه ,وذلك
ّ
حق له علٌهم باعتبار أ ّنه ربهم وهم عباده.
إذاًا هذه الكلمة العظٌمة ت ّدل أوالًا  :على أنه سبحانه هو وحده اإلله المستحق
للعبادة ,وتدل ثانٌا ًا :على أنه ٌجب على العباد أن ٌعبدوه قٌاما ًا بحقه علٌهم.
كما جاء فً (الصحٌحٌن) عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال :كنت
خلف النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم على ال ّدابة فقال لًٌ [:ا معاذ ] قلت:
لبٌك ٌا رسول هللا ,قال [:أتدري ما حق هللا على عباده]؟قلت :هللا ورسوله
أعلم ,قالّ [:
حق هللا على عباده أن ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌبا ًا].
ثم سكت ساعة فقالٌ [:ا معاذ]  ,قلت  :لبٌك ٌا رسول هللا ,قال [:أتدري ما
ّ
حق العباد على هللا إذا عبدوه ولم ٌشركوا به شٌبا ًا]؟,
قلت :هللا ورسوله أعلم ,قالّ [:
حق العباد على هللا إذا عبدوه ولم ٌشركوا به
شٌبا ًا أن ال ّ
ٌعذبهم].
فهذا الحق الواجب على العباد أن ٌإ ّدوه ,وهو عبادة هللا تعالى ,ال تعلم
كٌفٌتها؛ وال نوعٌتها؛ وال كمٌتها؛ وال صفتها؛ وال صٌغ أقوالها؛ وال
هٌبات أفعالها :إال بتعالٌم من هللا تعالى ,ألن عبادة هللا تعالى فٌها الثناء
على هللا تعالى ,والحمد هلل  ,والتحٌات له ,والتعظٌم له ,وهذا كله ال ٌمكن
العبد أن ٌهتدي إلٌه سبٌالًا إالّ بهدى وتعلٌم من هللا تعالى ,وذلك بؤن ٌوحً
إلى رسوله صلى هللا علٌه وسلم تبلٌغ ذلك الناس ,وٌعلمهم ما ٌجب علٌهم
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من عبادة هللا تعالى ,وكٌفٌتها ,وكمٌتها ,وأوقاتها ,وأعدادها ,وأنواعها:
البدنٌة ,والمالٌة ,والقلبٌة ,واألدبٌة ,والخلقٌة ,قال تعالى {:وما أرسلنا من
قبلك من رسول إال نوحً إلٌه أنه ال إله إال أنا فاعبدون}.
والعبادة تشتمل على أبلغ التعظٌم  ,وأكبر اإلجالل ,وأعلى الثناء  ,وأكمل
الحمد؛ هلل ربّ العالمٌن ,مع مالحظة العبودٌة هلل تعالى.
وهذا التعظٌم هلل تعالى واإلجالل له ,واإلكبار والثناء علٌه والحمد له ,ال
ٌعلم إال بتعلٌم من هللا تعالى؛ ألن هللا تعالى لٌس مثل عباده حتى ٌعظم
وٌثنى علٌه بمثل ما ٌثنً به العباد على بعضهم ,فإنه لٌس كمثله شًء ,
فال ٌحمد وال ٌمدح بمثل ما ٌمدح به المخلوقات.
وال أن ٌوصف بما ٌوصف به المخلوقات ,وال أن ٌسمى ٌما ٌسمى به
المخلوقات ,بل بما ٌرتضٌه لنفسه سبحانه فٌما شرعه ,قال تعالى {:وهلل
األسماء الحسنى فادعوه بها} ,وقال تعالى {:فال تضربوا هلل األمثال إن هللا
ٌعلم وأنتم ال تعلمون}.
فال ٌجوز أن ٌوصف لقوته بؤنه بطل أو شجاع ,و ال ٌوصف لسعة كرمه
بؤنه بحر -إلى غٌر ذلك.
بل ٌوصف وٌثنى علٌه بما شرعه على لسان رسوله صلى هللا علٌه وسلم ,
على المعنى الذي ٌلٌق بكماله ,بال تشبٌه وال تعطٌل ,قال تعالى {:لٌس
كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر} ,أي :فهو السمٌع البصٌر ,لكن سمعه
وبصره ال كسمع المخلوقات وبصرهم ,فإنه لٌس كمثله شًء ,وهكذا هو:
القويّ المتٌن ,والعزٌز القدٌر,ولٌس كمثله شًء فً ذلك كله.
كما أنه ال ٌحٌّا بالسالم كما ٌحٌّا به العباد ,بل ٌحٌّا بما جاء عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم من التعالٌم فً ذلك:
جاء فً الحدٌث عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  [:ال تقولوا السالم على هللا ,إن هللا هو السالم ,ولكن قولوا:
التحٌات هلل والصلوات] الحدٌث.
فكانوا ٌحٌّون هللا تعالى بالسالم كما ٌحٌّون عباد هللا تعالى ,فنهاهم عن
ذلك ,وعلّمهم كٌف ٌحٌّون ربّ العالمٌن.
وهكذا فً العبادات العملٌة والقولٌة ,فإنه ال ٌعبد وال ٌتقرب إلٌه إالّ بما
رضٌه لنفسه -وهو ما شرعه سبحانه.
وإذا اتضح لك أٌها العاقل هذا علمت أ ّنه ال بد من رسول ٌوحً هللا تعالى
ّ
وٌنزل علٌه الشرٌعة ,وٌعلمها للناس ,وبذلك ٌعلمون كٌف ٌعبدون هللا
إلٌه,
تعالى ,وٌإ ّدون حق هللا تعالى علٌهم ,وهو عبادتهم له وحده تحقٌقا ًا :لال إله
إالّ هللا.
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إذاًا حقا ًا ال إله إالّ هللا ,تقتضً محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
تسلٌما ًا ,أرسله هللا تعالى ,فجاء برسالة عامّة إلى العباد ,فٌها بٌان كٌفٌات
العبادات التً ٌتقربون بها إلى هللا تعالى ,فإن حق هللا تعالى على عباده أن
ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌبا ًا  ,فال بد من معرفة كٌفٌة أداء هذا الحق
بواسطة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
كما أن ال إله إالّ هللا تقتضً وتستلزم محمداًا رسول هللا ,ألن هللا تعالى هو
اإلله الحق ,والملك الحق ,فال ب ّد أن ٌتعهد عباده بما ٌصلح أمورهم,
وٌسعدهم برسالة فٌها بٌان مصالح العباد فً دنٌاهم وآخرتهم ,وبٌان ما فٌه
سعادة الدنٌا واآلخرة ,وبٌان الحقوق فٌما بٌنهم لٌعٌشوا فً الدنٌا عٌشة
طٌبة هنٌة سعٌدة ,ثم ٌنقلبوا إلى آخرتهم فٌدخلوا جنة عدن التً أع ّدها هللا
تعالى لهم ,دار العز والكرامة فً جوار ربّ العالمٌن { ,فً مقعد صدق
عند ملٌك مقتدر}.
وذلك كله مقتضى أنه ال إله إالّ هللا  ,كما قال سبحانه {:أفحسبتم أنما
خلقناكم عبثا ًا وأنكم إلٌنا ال ترجعون ,فتعالى هللا الملك الحق ال إله إال هو
رب العرش الكرٌم}.
فهو سبحانه الملك ال إله إالّ هو ,ومن حكمته أن ال ٌترك عباده عبثا ًا دون
أن ٌتعبّدهم بالتشرٌع المشتمل على األوامر التً فٌها سعادتهم وصالحهم
ونجاحهم ,وعلى المناهً التً فٌها فسادهم وضررهم ,بل ال بد أن ٌبٌّن
لهم ذلك  ,وٌشرع لهم األحكام التً فٌها أكمل النظام واالنتظام ,وفٌها بٌان
الحقوق والواجبات بٌن بعضهم ,وتبٌّن لهم سبل السعادة فً تعاٌشهم
ومعامالتهم ,ال ب ّد أن ٌبٌّن لهم ذلك ألنه هو هللا الملك الحق ,ال إله إالّ هو
رب العرش الكرٌم.
وهذا البٌان إنما ٌكون بواسطة رسول من عنده؛ فبعثة رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم هً المقتضى المح ّتم من كلمة  :ال إله إالّ هللا.
وإنّ كلمة ال إله إالّ هللا تستلزم محمداًا رسول هللا ,وإن محمداًا رسول هللا
مالزمة لال إله إالّ هللا .
ونسؤل هللا العظٌم ,رب العرش العظٌم ,أن ٌلزمنا هاتٌن الشهادتٌن ,وأن
ٌصبغنا بؤنوارهما ,وأن ٌجعلنا من الذٌن قال فٌهم {:وألزمهم كلمة التقوى
وكانوا أحق بها وأهلها} ,وما ذلك علٌك ٌا ربّنا بعزٌز .
هللا تعالى ٌعلن شهادته بأن ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا
فً آٌاته التدوٌنٌة ,وفً آٌاته التكوٌنٌة
لقد أعلن هللا تعالى شهادته أنه ال إله إالّ هو – معلنا ًا ذلك فً محكم آٌاته
القرآنٌة إذ ٌقول سبحانه وتعالى {:شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالبكة
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وأولوا العلم قابما ًا بالقسط ال إله إال هو العزٌز الحكٌم } ,وهذه أعظم
الشهادات بؤنه ال إله إالّ هللا.
جاء عن الكلبً أنه قال :لما ظهر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
بالمدٌنة ,قدم علٌه حبران من أحبار الشام ,فلما أبصرا المدٌنة قال أحدهما
لصاحبه :ما أشبه هذه المدٌنة بصفة مدٌنة النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
الذي ٌخرج فً آخر الزمان.
فلما دخال على رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم عرفاه بالصفة والنعت-
أي :الواردٌن فً الكتب السابقة -فقاال له :أنت محمد؟ ,قال [:نعم] ,قاال:
أنت أحمد؟ ,قال [:نعم] ,فقاال :إنا نسؤلك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها
آم ّنا بك وص ّدقناك ,فقال لهما رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم [:
سالنً].
فقاال له  :أخبرنا عن أعظم شهادة فً كتاب هللا تعالى –أي :فً كتب اله
تعالى النازلة على رسله صلوات هللا تعالى علٌهم.-
فؤنزل هللا تعالى اآلٌة {:شهد هللا أنه ال إله إال هو} فؤسلما .
كما أنه سبحانه أعلن شهادته بؤن محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
وسلم فً محكم آٌاته القرآنٌة إذ ٌقول سبحانه وتعالى  {:قل :أي شًء أكبر
شهادة قل :هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم وأوحً إلً هذا القرآن ألنذركم به ومن
بلغ}اآلٌة .وهذه أكبر الشهادات بؤن محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .
وقال سبحانه {:وٌقول الذٌن كفروا لست مرسالًا قل :كفى باهلل شهٌداًا بٌنً
وبٌنكم ومن عنده علم الكتاب}.
وٌقول سبحانه  {:هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على
الدٌن كله وكفى باهلل شهٌداًا محمد رسول هللا} اآلٌة -صلى هللا علٌه وآله
وسلم .
وكما أعلن سبحانه تلك الشهادتٌن فً آٌاته التدوٌنٌة -فإنه أعلنهما فً آٌاته
التكوٌنٌة  :النفسٌّة واآلفاقٌة:
فٌقول سبحانه فً آٌاته النفسٌة  {:خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها
زوجها وأنزل لكم من األنعام ثمانٌة أزواج ٌخلقكم فً بطون أمهاتكم خلقا ًا
من بعد خلق فً ظلمات ثالث ذلكم هللا ربكم له الملك ال إله إال هو فؤنى
تصرفون}.
فتطوٌر األجنة فً أرحام األمهات  ,وتخلّقها خلقا ًا من بعد خلق  ,حتى ٌتم
وٌكمل خلقها ,المستعد لنفخ الروح ثم الحٌاة فً هذا العالم الدنٌوي -ذلك
أمر ٌحتاج إلى خالّق ومطوّ ر علٌم حكٌم؛ أال وهو هللا العلٌم الحكٌم.
انظر تفسٌر األلوسً وغٌره.
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وٌقول سبحانه أٌضا ًا {:هو الذي ٌصوركم فً األرحام كٌف ٌشاء ال إله إال
هو العزٌز الحكٌم}
فهو الذي خلق اإلنسان وطوّ ره ,وخلقه خلقا ًا من بعد خلق ,وصوّ ر كل
إنسان فً صورة ,وجعل لكل إنسان هٌبة وصوتا ًا ومزاجا ًا -وهذا أمر
مشهودٌ ,شاهد فٌه العاقل قدرة هللا تعالى ,وعلمه وحكمته ,وٌعلم حقا ًا أنه ال
إله إالّ هللا.
فإنك ترى اإلخوة الذٌن هم من أب واحد وأ ّم واحدة  ,وخلقوا من ماء
واحد ,فً بطن واحدة -ترى كل واحد له صورة و مزاج وصوت ٌختلف
عن غٌره ,وذلك دلٌل على أن هناك إلها ًا ٌصوّ ر كٌف ٌشاء ,وٌمٌز
المخلوقات بعضها عن بعض بما شاء ,إذ لو كان طبٌعة لكانوا كلهم فً
الصورة؛ والكم؛ والكٌف؛ والصوت على سواء ,ألن الماء واحد ,والرحم
واحدة.
وٌقول سبحانه معلنا ًا شهادته فً آٌاته التكوٌنٌة اآلفاقٌة {:بدٌع السموات
واألرض أنى ٌكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شًء وهو بكل
شًء علٌم .ذلكم هللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شًء وهو على كل شًء
وكٌل}.
وهذا أمر مشهود  ,إن أحداًا ال ٌستطٌع أن ٌخلق شٌبا ًا من العدم:صغٌراًا أو
كبٌراًا وال ذرّ ة؛ وإنما الخالق لكل شًء هو هللا الخالق -ولٌس بمخلوق.
وقد أعلن سبحانه شهادته بؤن محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً
آٌاته التكوٌنٌة :وذلك فٌما أجراه هللا تعالى من المعجزات التً ص ّدق هللا
تعالى نبٌه محمداًا صلى هللا علٌه وسلم  ,وأٌده بها ,وجعلها حجة على من
أنكر أنّ محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .
فمنها المعجزات السماوٌة :كانشقاق القمر ,وإمطار المطر فور دعابه؛ قبل
أن ٌضع ٌده من الدعاء ,وبقً أسبوعا ًا  ,حتى دعا بإمساكه.
ومنها األرضٌة :كالشجرٌة ,والطعامٌة ,والمابٌة ,والجمادٌة.
ومنها المعجزات العقلٌة ,والسمعٌة ,والبصرٌة.
ومنها عصمته من القتل -ومنها ومنها وهذا باب واسع كبٌر ٌحتاج إلى
مصنفات كثٌرة ,نسؤل هللا تعالى أن ٌوفقنا لخدمتها ,وفً ذلك كله ٌعلن هللا
تعالى شهادته بؤن محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ,ولذلك كان
صلى هللا علٌه وسلم ٌعلن بتلك الشهادة عند ظهور المعجزة:
روى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال ( :كنا مع النبً صلى هللا
علٌه وآله وسلم فً مسٌر فنفدت أزواد القوم ,حتى همّوا بنحر بعض
حمابلهم ,فقال عمر رضً هللا عنه ٌ :ا رسول هللا لو جمعت ما بقً من
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أزواد القوم فدعوت هللا علٌها ,ففعل صلى هللا علٌه وآله وسلم  ,فجاء ذو
البرّ ببرّ ه ,وذو التمر بتمره ,وذو النواة بنواته -,قٌل :ما كانوا ٌصنعون
بالنوى؟ ,قال :كان ٌمصّونه وٌشربون علٌه الماء -فدعا علٌها صلى هللا
علٌه وسلم – أي دعا هللا تعالى -وبارك علٌها ,حتى مأل القوم مزاودهم ,ثم
قال صلى هللا علٌه وسلم عند ذلك [:أشهد أن ال إله إالّ هللا  ,وأنً رسول
ك فٌهما إالّ دخل الجنة]).
هللا ,ال ٌلقى هللا بهما عبد غٌر شا ّ
وقد نطقت الشجر والمدر والحجر برسالته صلى هللا علٌه وآله وسلم وذلك
على مسمع من الصحابة رضً هللا عنهم:
روى الترمذي وحسّنه عن أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا تعالى عنه قال( :
كنت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم ؛ بمكة فخرجنا فً بعض نواحٌها ,فما
استقبله صلى هللا علٌه وسلم  :جبل وال شجر إالّ وهو ٌقول :السالم علٌك ٌا
رسول هللا) .
وروى البزار وأبو نعٌم عن عابشة رضً هللا عنها قالت :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [:لما أوحً إلًّ جعلت ال أمرّ بحجر وال شجر إالّ
قال :السالم علٌك ٌا رسول هللا].
وروى الحاكم بإسناد جٌّد عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال ( :كنا مع
النبً صلى هللا علٌه وسلم فً سفر فؤقبل أعرابً ,فلما دنا منه قال له صلى
هللا علٌه وسلم  [:أٌن ترٌد؟]  ,قال :إلى أهلً.
فقال له صلى هللا علٌه وسلم  [:هل لك إلى خٌر؟] ,قال :وما هو؟ ,قال[:
تشهد أن ال إله إالّ هللا وحده ال شرٌك له وأن محمداًا عبده ورسوله]  , ,فقال
األعرابً :هل لك من شاهد على ما تقول؟ ,فقال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  [:هذه الشجرة -وهً على شاطا الوادي] ,فؤقبلت – الشجرة -تخ ّد
األرض خ ّداًا -أي :تشق األرض -فقامت بٌن ٌدٌه صلى هللا علٌه وسلم ,
فاستشهدها ثالثا ًا ,فشهدت -أي :شهدت له بؤنه رسول هللا ثالث مرات -ثم
رجعت إلى منبتها ,ورجع األعرابً إلى قومه وقالٌ :ا رسول هللا إن
ٌتبعونً آتك بهم ,وإالّ رجعت إلٌك وكنت معك) .
وقد نطقت الحٌوانات شاهدة برسالته صلى هللا علٌه وسلم  ,ومن ذلك قصة
الذبب التً جاءت عن أربعة من الصحابة ,وهم  :أبو هرٌرة  ,وأنس,
وابن عمر بن الخطاب ,وأبو سعٌد الخدري رضً هللا عنهم كما نصّ على
ذلك الحافظ القسطالنً وغٌره .
قال الحافظ الزرقانً  :ورواه الدرامً والحاكم وصححه.
قال فً (المواهب) وشرحها :ورواه الدرامً والبزار والبٌهقً ,وأبو القاسم
البغوي.اهـ.
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قال القسطالّنًّ  :فؤما حدٌث أبً سعٌد فرواه اإلمام أحمد بإسناد جٌّد
ولفظه:
قال أبو سعٌد  ( :عدا الذبب على شاة فؤخذها  ,فطلبه الراعً فانتزعها
منه ,فؤقعى الذبب على ذنبه – أي :ألصق ألٌٌه فً األرض ونصب ساقٌه-
وقال -الذبب – للراعً :أال تتقً هللا؟ تنزع منً رزقا ًا ساقه هللا إلًّ ؟ ,فقال
الراعًٌ :ا عجبا ًا ذبب مقع على ذنبه ٌكلمنً بكالم اإلنس؟!! ,فقال الذبب:
أال أخبرك بؤعجب من ذلك ,قال :وماذا أعجب؟.
فقال الذبب :محمد بٌثرب -أي :فً المدٌنة المنورة ,كانوا ٌسمونها بذلك,
فنهاهم صلى هللا علٌه وسلم عن ذلك – محمد بٌثرب ٌخبر الناس بؤنباء ما
قد سبق:
قال أبو سعٌد :فؤقبل الراعً ٌسوق غنمه حتى دخل المدٌنة فزواها -أي:
الغنم -إلى زاوٌة من زواٌا المدٌنة ,ثم أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم
فؤخبره ,فنودي :بالصالة جامعة ,ثم خرج صلى هللا علٌه وسلم وقال
لألعرابً  [:أخبرهم] فؤخبرهم) -أي:بقصة كالم الذبب – وفً رواٌة أبً
نعٌم والبخاري فً تارٌخه ):فقال الذبب :أعجب من ذلك رسول هللا بٌن
هذه النخالت – ٌدعو إلى هللا تعالى) .
كثٌراً ما ٌقرن هللا تعالى بٌن الشهادتٌن وشواهدهما ومشاهدهما
قال هللا تعالىٌ {:ا أٌها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذٌن من قبلكم
لعلكم تتقون  .الذي جعل لكم األرض فراشا ًا والسماء بناء وأنزل من السماء
ماء فؤخرج به من الثمرات رزقا ًا لكم فال تجعلوا هلل أنداداًا وأنتم تعلمون.
وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من مثله وادعوا
شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن .فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا
النار التً وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرٌن}.
ففً هذه اآلٌات الكرٌمة بٌن هللا تعالى شواهد حقٌّة ألوهٌّته ووجدانٌته فً
ذلك ,وأنه اإلله الذي ٌعبد حقا ًا ,ذلك ألنه هو الرب الخالق وحده ال ربّ
غٌره ,فال إله ٌعبد غٌره.
وأشهد العباد مشاهد ال إله إالّ هللا وذلك أنه سبحانه هو الذي خلق األبناء
واآلباء ,واألجٌال المتؤخرة والمتقدمة  ,وهو الذي أم ّدهم بما ٌحتاجونه وما
ٌتوقف علٌه وجودهم وحٌاتهم  ,فجعل لهم األرض فراشا ًا ٌفترشونها,
وبساطا ًا ٌسلكون منها سبالًا فجاجا ًا ,ومهاداًا ممهّدة لهم للزرع والغرس
قال الزرقانً :جٌّد أي :مقبول ,وكذا رواه الترمذي والحاكم وصححاه.اهـ.
كما فً شرح (المواهب) ,ونقل عن ابن عبد البر وغٌره أن الذبب كلّم ثالثة من
الصحابة :رافع بن عمٌرة  ,وسلمة بن األكوع ,وأهبان بن أوس.
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ّ
والحط والترحال على ظهرها ,وجعل سبحانه لعباده السماء
والسٌر فٌها؛
بناء سقفا ًا محفوظا ًا  ,مزٌّنا ًا بمصابٌح الكواكب -غٌر موحشة وال مظلمة,
وأنزل من السماء ماء فؤخرج بذلك الماء الواحد أنواعا ًا من الثمرات
المختلفة فً ألوانها وطعمها وخصابصها ومنافعها  ,رزقا ًا للعباد ّ ,
ٌتغذون
به فٌؤكلون وٌنعمون ,وجعل تلك الثمرات ّ
موزعة على فصول السنة حسب
ما تتطلب األجسام  ,وحسب ما تحتاجه من مواد غذابٌة ,وحسب ما تدعو
إلٌه حاجة الجسم فً ذلك الفصل ,إلى ما وراء ذلك مما ٌطول تفصٌله.
ثم إن هللا تعالى بعد ما بٌّن فً هذه اآلٌات الكرٌمة دالبل ألوهٌته ووحدانٌته
بٌّن دالبل صدق نبوة رسوله سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  ,ودالبل
صدق كتابه الذي جاء به من عند هللا تعالى فقال تعالى {:وإن كنتم فً رٌب
مما نزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من مثله} اآلٌات.
والمعنى أن هذا القرآن الكرٌم الذي جاء به رسول هللا محمد صلى هللا علٌه
وسلم – هو كالم هللا تعالى المعجز ّ ,
نزله على عبده ورسوله محمد صلى
هللا علٌه وسلم  ,فإن كنتم فً رٌب أي :شك فً ذلك فؤتوا بسورة من مثله
وعارضوه بمثل ما جاء به ,واستعٌنوا على ذلك بمن شبتم من دون هللا
تعالى ,كما قال تعالى فً آٌة أخرى {:وادعوا من استطعتم من دون هللا إن
كنتم صادقٌن } أي :فؤجمعوا لذلك واستعٌنوا على ذلك بجمٌع الفصحاء
والعقالء والحكماء من خلق هللا تعالى كلهم ,فإنكم ال تستطٌعون أن تؤتوا
بسورة من مثله  ,ألنه كالم هللا تعالى ,أنزله على وصف معجز مباٌن
ألوصاف كالم المخلوقات ال ٌشبه نظم الرسابل ,وال نظم الخطب ,وال
نظم األشعار ,وال هو كؤسجاع الكهّان -فال ٌستطٌع أحد أن ٌؤتً بمثله
ومن ث ّم جاء التحدي بهذا فً مكة مرّ ات عدٌدة ,ثم فً المدٌنة مرات
عدٌدة ,مع شدة عداوة أعدابه صلى هللا علٌه وسلم وكثرتهم وبغضهم لدٌنه,
ومع ذلك فقد عجزوا عن اإلتٌان بسورة من مثله.
ولذلك قال هللا تعالى {:فإن لم تفعلوا – ولن تفعلوا  }-فسجّ ل علٌهم العجز
المإبّد ,أي :ولن تفعلوا ذلك أبداًا ,وهذه معجزة أخرى ,وهو أنه سبحانه
أخبر خبراًا جازما ًا قاطعا ًا أنّ هذا القرآن ال ٌعارض بمثله أبد اآلبدٌن ,ودهر
الداهرٌن ,وكذلك كان األمر  ,كما أخبر فإنه لم ٌعارض إلى زماننا هذا,
إلى أبد اآلبدٌن.
ومن المعلوم أنّ فصحاء العرب المنكرٌن رسالة سٌدنا محمد صلى هللا
علٌه وسلم لمّا تح ّداهم طالت لهم المدة وامتد لهم االنتظار فً ذلك,
واشتدت علٌهم الوقابع والحروب بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم  ,فقتلت
صنادٌدهم ,وسبٌت ذرارٌهم ونساإهم ,وسلبت أموالهم ,ومع ذلك لم
44

ٌستطع أحد أن ٌتقدم لمعارضته ,فلو كانوا قادرٌن على المعارضة الفتدوا
بها أنفسهم وأوالدهم وأهلٌهم وأموالهم ,وقد كانوا أهل لسان وفصاحة,
وشعر وخطابة ,ولكنهم عاجزون أن ٌؤتوا بمثله ,وصدق هللا تعالى فً
خبره حٌث سجّ ل عجزهم فً قوله  {:ولن تفعلوا}.
وفً هذا دلٌل قاطع أٌضا ًا على أنّ هذا القرآن الكرٌم هو كالم هللا تعالى
حقا ًا ,وال ٌمكن أن ٌكون من كالم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وال من
تلقاء نفسه.
وذلك أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد أوتً قوّ ة فً العقل  ,وقوة فً
الفكر ,وبعداًا فً النظر ,وسداداًا فً الرأي ,د ّل على ذلك مواقفه ومشاهده ,
ومناهج دعوته ,وأسالٌب حكمته ,ولذلك ال ٌمكن أن ٌعلن التحدي وٌقول
للناس :ابتوا بسورة من مثل ما جبتكم به من القرآن ,وٌقول لهم :إنكم ال
تستطٌعوا ذلك أبداًا ,وإنكم إن أتٌتم بمثله فؤكون غٌر صادق ,ال ٌمكن أن
ٌقول لهم ذلك وهو ٌعلم من نفسه أنه هو الذي وضع القرآن وجاء به من
عنده وتلقاء نفسه  ,فإنّ أدنى عاقل لبٌب ال ٌقدم على ذلك ,ألنه ٌراجع
نفسه فٌقول :ما دام هذا الكالم الفصٌح البلٌغ أنا الذي نسجته وقدرت على
ذلك – فهناك فصحاء وبلغاء من البشر كثٌرون ,فإن لم ٌقدروا على
اإلتٌان بمثله فرادى؛ فإنهم ٌقدرون على ذلك جموعا ًا متعاونٌن
ومتعاضدٌن.
ففً هذا دلٌل على أن هذا القرآن ال ٌمكن وال ٌحتمل أن ٌكون من كالم
سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  ,وإنما هو كالم معجز نزل من لدن حكٌم
خبٌر ,وهو صلى هللا علٌه وسلم ٌعلم أنه عاجز عن أن ٌؤتً بمثل هذا
القرآن من تلقاء نفسه ,فإنه صلى هللا علٌه وسلم  :سٌّد ولد آدم ,وهو من
عالم اإلنس ,وقد أعلن هللا تعالى عجز جمٌع اإلنس والجن أن ٌؤتوا بمثله
قال تعالى {:قل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن
ال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌراًا}.
وهذا مما ٌثبت لك ٌقٌنا ًا جازما ًا أنّ هذا القرآن كالم هللا تعالى ال ٌحتمل أن
ٌكون من كالم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وال من غٌره.
وفً هذا أٌضا ًا دلٌل قاطع على أنه صلى هللا علٌه وسلم لم ٌقل للفصحاء
والبلغاء والحكماء  :ابتوا بمثله إن استطعتم وإنكم لن تستطٌعوا ذلك -لم
ٌقل لهم ذلك إالّ هو على ثقة جازمة ,وتح ّقق قاطع ,وٌقٌن صادق أنهم ال
ٌستطٌعون ذلك ,وال ٌمكن أن ٌكون هذا الٌقٌن وتلك الثقة حصلت له من
نفسه ,وإنما حصل ذلك له من هللا تعالى الذي أوحاه إلٌه وأمره أن ٌعلن
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بالتحدي ,وأن ٌعلن عجز الخالبق عن أن ٌؤتوا بمثله مهما حاولوا ذلك
وسعوا إلٌه.
هذا؛ وإن تفصٌل الكالم على إعجاز القرآن ووجوه إعجازه ولٌس موضعه
هنا.
ومن جملة اآلٌات التً ٌبٌن هللا تعالى فٌها دالبل وجوده ووحدانٌته,
وصدق نبٌه رسوله الكرٌم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  ,وٌقرر فٌها
شواهد صدق الشهادتٌن بؤنه :ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  :قول هللا تعالى فً سورة األعراف {:قل ٌا أٌها الناس إنً رسول
هللا إلٌكم جمٌعا ًا الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال هو ٌحًٌ وٌمٌت
فآمنوا باهلل ورسوله النبً األمً الذي ٌإمن باهلل وكلماته واتبعوه لعلكم
تهتدون}.
فلقد ذكر هللا تعالى فً هذه اآلٌة الكرٌمة شواهد ال إله إالّ هللا محمد رسول
هللا ومشاهدها ,فبٌّن أنه سبحانه :له وحده ملك السموات واألرضٌ ,عنً:
أنّ له التصرّ ف المطلق والتدبٌر الكامل للسماوات ,أي :وما فٌها ,واألرض
ومن علٌها ,ال مدبّر لهما غٌره سبحانه ,فهو الذي ٌدبّر أمر السماوات
,وسٌر كواكبها فً أفالكها بانتظام ,وأمر مالبكة السماوات  ,وأمر
الشموس واألقمار  ,وأمر اللٌل والنهار ,وأمر الجبال والبحار ,وأمر
األنهار واألشجار ,وأمر الصحارى والقفار ,وكالًا ٌم ّده بما ٌحتاجه,
وٌسوق إلى ك ّل رزقه وقوته ,ما لغٌره سبحانه شركة فً ذلك ,وال ّ
تدخل
له فً شًء من ذلك ,بإقرار العباد كلهم واعترافهم.
فلو سؤلت أيّ إنسان وقلت له :هل لك شركة فً تدبٌر الكواكب السماوٌة,
أو تدبٌر أمور الدواب البحرٌة ,أو تدبٌر األمور النباتٌة والشجرٌة فً
خصبها وقحطها؟ لقال لك :ال ّ
تدخل لً فً ذلك وال علم لً بما هنالك.
إذاًا نقول  :حقا ًا هللا الذي له ملك السماوات واألرض ,فهو ال إله إالّ هو حقا ًا,
فشاهد آٌات ذلك فً السماوات واألرض.
ثم قال سبحانهٌ {:حًٌ وٌمٌت} ,أي :فما خفً علٌكم من أن هللا تعالى له
التصرف وله التدبٌر المطلق فً السماوات واألرض ,فلٌس ٌخفى علٌكم
تصرّ فه سبحانه فً إحٌابكم وإماتتكم  ,فؤنتم ٌا معشر الناس تحٌون
وتموتون  ,فمن الذي ٌحٌٌكم؟ ومن الذي ٌمٌتكم؟ فؤنتم ال تملكون ذلك
باعترافكم  ,إذاًا ألٌس هذا مشهداًا ٌشهدكم أنه :ال إله إالّ هللا الذي ٌحًٌ
وٌمٌت  ,على مشهد منكم؟! فكٌف ال تشهدون بؤنه ال إله إالّ هللا ؟!.
ثم بٌّن سبحانه شواهد الشهادة بؤنّ محمداًا رسول هللا -فً قوله { :فآمنوا باهلل
ورسوله النبً األمً الذي ٌإمن باهلل وكلماته}.
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فهذا الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم قد نشؤ أمٌا ًا لم ٌقرأ ولم ٌكتب
باعتراف قومه الذٌن نشؤ بٌنهم ,ومضت علٌه أربعون سنة وهو على ذلك
لم ٌؤت بآٌة مّا ,فلما كمل له أربعون سنة جاءه جبرٌل األمٌن علٌه السالم
بالوحً اإللهً ,ونبّؤه هللا تعالى وأنزل علٌه القرآن؛ فؤصبح ٌقرأ القرآن,
وٌؤتً بآٌات هللا تعالى المعجزة ,فمن أٌن له ذلك؟.
نعم إ ّنما هو من لدن حكٌم خبٌر ,فإنه الذي أقرأه وعلّمه قال تعالى{:
سنقربك فال تنسى}  ,وقال تعالى {:إن علٌنا جمعه وقرآنه } ,وقال تعالى{:
الرحمن علم القرآن } ,ولذلك كان أول ما نزل علٌه {:اقرأ باسم ربك الذي
خلق}اآلٌات ,فقرأ باسم ربه ولم ٌقرأ بدراسة سابقة ,وال تعلّم أو كتابة ,أو
أخذ عن أيّ من الناس  ,إ ّنما علّمه هللا تعالى وأقرأه ,ولذلك قال تعالى {:قل
لو شاء هللا ما تلوته علٌكم وال أدراكم به ,فقد لبثت فٌكم عمراًا من قبله أفال
تعقلون}أي :فتع ّقلوا تعلموا حقا ًا أنّ محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,
جاء بالقرآن من عند هللا تعالى.
وقال تعالى {:وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بٌمٌنك  ,إذاًا
الرتاب المبطلون}.
فهذا سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم هو رسول هللا حقا ًا ,فإ ّنه ولد بمكة,
وبها تربّى ونشؤ ,ولم ٌجالس ّ
النظار وال حملة األسفار ,ولم ٌبحث عن
دٌانات الملل قبله ,ولم ٌجالس أهل الكتاب ,بل كان ٌخلو وحده ٌعبد ربه,
ومع هذا االنفراد كان أم ٌّا ًا ال ٌكتب ,ثم إنه صلى هللا علٌه وسلم جاءهم بهذا
القرآن المشتمل على اإلثبات والتوحٌد  ,والتسبٌح والتحمٌد ,والتمجٌد,
والتقدٌس ,والدعاء واالستغفار ,وبٌان العبادات والطاعات ,وبٌان األحكام
التً تبنى علٌها مصالح األنام ,ومكارم األخالق  ,ومحاسن ال ّشٌم ,وكمال
اآلداب ,وحسن العشرة والمعاملة ,وجاء بالمواعظ واألمثال والقصص,
وبالوعد والوعٌد والترغٌب ,والترهٌب ,وتعلٌم المناظرة وإبراز الحجج.
وجاء باألدلة على وحدانٌته سبحانه ونفً الشرك  ,وأدلة نبوة محمد صلى
هللا علٌه وسلم  ,وأنه رسول هللا إلى الناس كافة ,وإثبات أنه رسول هللا
تعالى حقا ًا ,ونفً ما ا ّدعوه من أنه كاذب  ,أو ساحر ,أو مجنون ,أو ٌعلمه
بشر ,وما أشبه ذلك من الكفر والعناد ,وجاء باألدلة الدالة على إثبات أمر
البعث والدار اآلخرة ,وأنّ ٌوم القٌامة ال رٌب فٌه ,وجاء بالرد على من
أنكر ذلك  ,وأبطل شبه المنكرٌن على اختالفها.
وجاء بهذا القرآن الكرٌم إلى ٌبٌّن للعاقل معرفة من ٌجب علٌه أن ٌتوجّ ه
إلٌه ؛ وهو هللا المعبود سبحانه  ,ومعرفة كٌفٌة التوجّ ه إلٌه سبحانه,
ومعرفة مآل العبد لٌخاف عذاب هللا تعالى وٌرجو رحمته ؛ وهذه األمور
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الثالثة هً أه ّم األمور المطلوبة من العباد  ,وهً مجملة فً قوله تعالى{:
وما خلقت اإلنس والجن إال لٌعبدون}.
فالعبادة هً المطلوب األول من خلق اإلنسان  ,ولكن ال ٌمكن ذلك إالّ
بمعرفة المعبود  ,أي :المعرفة بؤسمابه وصفاته وكماالته المطلقة  ,فإذا
عرف ذلك -ومن جملة المعرفة به سبحانه معرفة أنه سبحانه هو آمر وناه,
ومطالب للعباد بقٌامهم بحقه سبحانه -إذا عرف ذلك توجّ ه إلٌه ,وهذا
التوجّ ه ال ٌتؤ ّتى إال بمعرفة كٌفٌة التوجه  ,وذلك بالعبادة له سبحانه
والتقرّ ب إلٌه حسب ما شرع وبٌّن من أداء الفرابض والواجبات والنوافل
إلى ما وراء ذلك.
كما بٌّن نتابج األعمال واألقوال ومآلها وعواقبها فً الدنٌا واآلخرة – إن
كانت خٌراًا فخٌر  ,أو غٌر ذلك فغٌر ذلك.
وجاء بالقرآن العظٌم الذي ٌخبر عما مضى من العوالم ,وعن بدء الخلق
وعن مآلها ,وما وراء هذا العالم الدنٌوي ,وأن هناك عالم البرزخ  ,ثم عالم
القٌامة ,ثم عالم الحشر ,وحال أهل المحشر ,وأهوال الموقف ,وعالم
الحساب ,والسإال ,والمٌزان ,والصراط ,وأخذ الكتب ,وعالم القصاص,
وعالم الجنة ,وعالم النار ,وحال أهل الجنة ,وحال أهل النار.
وجاء بالقرآن العظٌم الذي فٌه اإلخبار عن العرش وعن حملته ,وعالم
الكرسً وسعته ,وعوالم السّدرة ,وعوالم السماوات والكواكب ,وعوالم
األرض وبحارها وجبالها وأشجارها ,إلى ما وراء ذلك من عالم الجنّ ,
والحٌوان ,والحٌتان ,والطٌور وغٌر ذلك.
وجاء بعلوم ومعارف ال ح ّد لها وال استقصاء  ,ففٌه الكفاٌة ومنتهى الغاٌة,
فهو القرآن العظٌم والذكر الحكٌم والكتاب المبٌن الكافً عن كل ما سواه
من الكتب وال ٌكفً عنه شًء مما سواه.
قال تعالى {:أولم ٌكفهم أنا أنزلنا علٌك الكتاب ٌتلى علٌهم إن فً ذلك
لرحمة وذكرى لقوم ٌإمنون}.
وقال تعالى {:ونزلنا علٌك الكتاب تبٌانا ًا لكل شًء}.
وقال تعالى{:إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم}اآلٌة.
فجاء بؤقوم األدلة والحجج والبراهٌن ٌ ,هدي ألقوم السّبل واألخالق
والخصال وأوصاف الكمال ,فال أقوم منه وال أكمل منه وأحسن منه ,وال
أهدى منه وال أرشد منه ,وال أحكم منه وال أصدق منه  ,وال أس ّد قوالًا منه,
وال أعدل حكما ًا منه وال أقسط عدالًا منه ,وال أوضح بٌانا ًا وال أبلغ منه وال
أفصح منه ,وال أد ّل على خٌر وسعادة وكرامة منه ,فهو كتاب هللا تعالى
المعجز الذي إلٌه المنتهى ولٌس لمعانٌه منتهى ,أنزله على رسوله الكرٌم
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سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ,وجعله معجزة مص ّدقة له ,باقٌة إلى
ٌوم الدٌن ,محفوظا ًا من تحرٌف الضالٌن ,وانتحال المبطلٌن ,وتؤوٌل
الجاهلٌن.
فهذا مما ٌشهد ك ّل عاقل أن محمداًا رسول هللا حقا ًا صلى هللا علٌه وآله وسلم
 ,ال شك فً ذلك وال رٌب ,فما على العاقل  ,إالّ أن ٌشهد أن محمداًا رسول
هللا إٌمانا ًا صادقا ًا  ,وٌقٌنا ًا جازما ًا  ,ونحن على ذلك من الشاهدٌن -الله ّم
فاكتبنا مع الشاهدٌن.
ومن اآلٌات الكرٌمة التً قرن هللا تعالى فٌها بٌن الشهادة بؤ ّنه :ال إله إالّ هللا
وأدلتها وشواهدها ثم ذكر بعد ذلك شواهد وأدلة أنّ محمداًا رسول هللا صلى
هللا علٌه وآله وسلم:
قول هللا تعالى {:أم ٌقولون افتراه قل :فؤتوا بعشر سور مثله مفترٌات
وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقٌن .فإن لم ٌستجٌبوا لكم
فاعلموا أنما أنزل بعلم هللا وأن ال إله إال هو فهل أنتم مسلمون}؟.
ففً هذه اآلٌات ٌؤمر هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌتح ّدى الذٌن
ٌزعمون أنّ هذا القرآن لٌس كالم هللا تعالى ,وأن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قد افتراه -فٌطالبهم بؤن ٌؤتوا بعشر سور مثله  ,وأن ٌدعوا من
استطاعوا من البلغاء والفصحاء والحكماء والعلماء لمعاونتهم ومإازرتهم
فً ذلك ,ألنّ جمهرة العقول واألفهام واآلراء أقوى وأقرب لحصول
المطلوب فً زعمهم ,فإذا دعوهم وطلبوا منهم ذلك وعجزوا ,فٌجب
علٌهم أن ٌعلموا علم الٌقٌن أن الذي أنزله هو هللا تعالى؛ خالق الفصحاء
والبلغاء والحكماء والعلماء.
ألن هذه الجمهرة العلمٌة والبالغٌة التً دعوها واعتمدوا علٌها  ,لم ٌنهض
بها علمها وال بالغتها إلى مستوى تؤتً فٌه بمثل سور من القرآن الكرٌم .
إذاًا د ّل على ذلك أنّ الذي أنزله لٌس علمه كعلم العلماء  ,وال حكمته
ّ
وأعز
كحكمة الحكماء  ,وال كالمه مثل كالم البلغاء  ,بل هو أعلى من ذلك
وأج ّل  ,فإن علمه إلٌه المنتهى وهوال ٌتناهى ,وحكمته فوق كل حكمة وال
ٌحاط بها ,وكالمه فوق البالغة والفصاحة -فهو المعجز الذي ال ٌإتى
بمثله.
ولذا قال سبحانه مخاطبا ًا للمنكرٌن المجادلٌن بالباطل {:فإن لم ٌستجٌبوا لكم
فاعلموا أنما أنزل بعلم هللا} –أي :أنزله هللا تعالى بعلمه الذي هو فوق علم
العلماء ,والذي أحاط بكل شًء  { ,وال ٌحٌطون بشًء من علمه إال بما
شاء}.
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ثم ٌقرر الشهادة بؤلوهٌته ووحدانٌته تحرٌضا ًا لهم على اإلقرار بهذه الشهادة
بعد ظهور أدلتها وشواهدها فٌقول سبحانه {:وأن ال إله إال هو فهل أنتم
مسلمون} –أي :فؤسلموا واستسلموا للحق وال تتن ّكروا له ,وال تجحدوا بعد
ما علمتم  ,فإن الحق أبلج ,والباطل لجلج.
ثم أتى بعد ذلك سبحانه بالشواهد الشاهدة أنّ محمداًا رسول هللا صلى هللا
علٌه وآله وسلم  ,فقال بعد آٌات متناسبة مع الشهادة األولى  {:أفمن كان
على بٌنة من ربه وٌتلوه شاهد منه} اآلٌة ,وهذا سٌدنا محمد صلى هللا علٌه
وآله وسلم  ,فإ ّنه على بٌنة من ربه وهو :القرآن العظٌم الذي جاء به من
عند هللا تعالى ,فإ ّنه أعظم بٌنة ,وهو البٌنة القاطعة التً تثبت قطعا ًا أن
محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم كما تقدم بٌانه.
{ وٌتلوه شاهد منه} أي :وٌتلو هذا القرآن  -المدلول علٌه بكلمة{ بٌنة} –
ٌتلوه فً تصدٌق هذا الرسول الكرٌم وحقٌقة نبوته بقوله{:شاهد منه} صلى
هللا علٌه وسلم  ,وهذا الشاهد {منه} هو تالوته صلى هللا علٌه وسلم لهذا
القرآن الكرٌم ,فً حٌن أ ّنه أمًّ لم ٌتعلم الكتابة وال القراءة ,ولٌس له سابقة
دراسة ,كما قال سبحانه {:وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه
بٌمٌنك إذاًا الرتاب المبطلون } ,وقال تعالى {:قل لو شاء هللا ما تلوته علٌكم
و ال أدراكم به فقد لبثت فٌكم عمراًا من قبله أفال تعقلون} -أي :بقٌت فٌكم
قبل أن أنبّؤ أربعٌن سنة ,ولم أتل علٌكم شٌبا ًا من ذلك؛ ألنه ال علم لً بذلك,
حتى إذا بلغت األربعٌن فاهلل تعالى نبؤنً وعلّمنً وأنزل علًّ هذا القرآن ,
وأقرأنٌه ,وأمرنً أن أقرأه علٌكم ,فاعقلوا تعلموا صدق نبوتً ,وحقٌّة
رسالتً قطعا ًا.
وٌجوز أن ٌراد بالشاهد منه صلى هللا علٌه وسلم سنته وأحادٌثه الشرٌفة,
فإنها عن وحً من هللا تعالى كما قال صلى هللا علٌه وسلم  [ :أال وإنً
أوتٌت الكتاب ومثله معه] الحدٌث رواه أبو داود وغٌره.
فالبٌنة فً اآلٌة هنا هً القرآن الكرٌم  ,والشاهد منه أحادٌثه الشرٌفة –
وكالهما عن وحً من هللا تعالى ,لكنّ القرآن معجز ,وأما الحدٌث النبوي
فجامع للكلم.
وٌجوز أن ٌراد بالشاهد منه صلى هللا علٌه وسلم ما أجراه هللا تعالى على
ٌده صلى هللا علٌه وسلم من المعجزات  ,وخوارق العادات ,وهذا باب
واسع ٌدخل فٌه :المعجزات العلمٌة ,والسماوٌة ,واألرضٌة,والشجرٌة,
والجمادٌة ,واإلخبارات الغٌبٌة ,وما جاء فً تكثٌر الطعام والشراب؛ إلى
ما وراء ذلك  ,فإنّ هذا كله دلٌل حق ,وشاهد صدق على أن سٌدنا محمداًا
هو رسول هللا تعالى حقا ًا ,وفً ذلك ٌقول سبحانه {:وما رمٌت إذ رمٌت
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ولكن هللا رمى } ,فلما كان ٌوم بدر  ,أخذ صلى هللا علٌه وسلم ك ّفا ًا من
الحصى ورماه فً وجوه األعداء  ,وكانوا ألفا ًا فؤصاب جمٌع أنوفهم ,
وأعٌنهم ,ووجوههم  ,ولم ٌخطىء واحداًا منهم  ,فهذا لٌس من قدرة البشر
العادٌّة  ,بل هو أمر خارق للعادة ؛ فهذه قدرة هللا تعالى .
ومن ذلك انشقاق القمر تصدٌقا ًا لدعوته النبوة  ,لما اقترح علٌه ذلك أهل
مكة  ,وشاهدوا ذلك عٌانا ًا  ,فآمن من آمن  ,وض ّل من ضل – عناداًا وكبراًا
 ,وفً ذلك ٌقول هللا تعالى  { :اقتربت الساعة وانشق القمر  .وإن ٌروا آٌة
ٌعرضوا وٌقولوا سحر مستمر  .وكذبوا } – أي  :بالحق لما بدا لهم
وعاٌنوه { -واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر  .ولقد جاءهم من األنباء ما
فٌه مزدجر .حكمة بالغة فما تغن النذر .فتول عنهم}اآلٌات ,وهذا صرٌح
فً تحقق انشقاق القمر ووقوعه ,وإنه نبؤ عظٌم ,وإنذار كبٌر ,وحكمة
بالغة ,وحجة دامغة ,فمن عاند وعارض {:فتول عنهم } أي :أعرض عنهم
 ,واترك أمرهم لٌوم الحسابٌ {:وم ٌدع الداع إلى شًء نكر}.
ومن جملة اآلٌات التً ٌقرر هللا تعالى فٌها حجج ال إله إالّ هللا محمد
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ؛ قوله تعالى {:فذكر فما أنت بنعمة ربك
بكاهن وال مجنون .أم ٌقولون شاعر نتربص به رٌب المنون  .قل تربصوا
فإنً معكم من المتربصٌن .أم تؤمرهم أحالمهم بهذا أم هم قوم طاغون .أم
ٌقولون تقوله بل ال ٌإمنون  .فلٌؤتوا بحدٌث مثله إن كانوا صادقٌن}.
ففً هذه اآلٌات ٌبٌّن صدق نبوة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  ,وٌر ّد
على المخالفٌن القابلٌن :إنه شاعر أو كاهن ,أو متقوّ ل لهذا القرآن الكرٌم ,
وٌتح ّداهم بؤن ٌؤتوا بحدٌث مثل القرآن إن كانوا صادقٌن فً دعواهم أ ّنه
من تقوّ الته صلى هللا علٌه وسلم  ,وحاشاه من ذلك.
ثم ٌبٌّن أدلة وجوده سبحانه ووحدانٌته فٌقول {:أم خلقوا من غٌر شًء أم
هم الخالقون .أم خلقوا السماوات واألرض بل ال ٌوقنون } اآلٌات ,فبٌّن
لهم أن المخلوق بعد عدم ال ب ّد له من خالق أوجده ,وإالّ لزم انتقال المعدوم
من العدم إلى الوجود بال ناقل ,وتحرك المعدوم إلى الوجود بال محرك –
وذلك مستحٌل  ,ولٌسوا هم خالقً أنفسهم  ,ألنهم كانوا عدما ًا ,إذاًا ال بد أن
ٌنتهً األمر إلى واجب الوجود  ,الذي هو خالق غٌر مخلوق ؛ وهو هللا
رب العالمٌن .
ومن اآلٌات الواردة فً تقرٌر أدلة الشهادتٌن قوله سبحانه  {:أولم ٌتفكروا
ما بصاحبهم من جنة إن هو إال نذٌر لهم بٌن ٌدي عذاب شدٌد}.
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وفً هذا تقرٌر صدق نبوة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  ,وأنّ من
تف ّكر وتعقل وتبصر فً أمر هذا الرسول وما جاء به؛ ٌعلم قطعا ًا صدقه
ونبوته .
ثم ٌبٌّن سبحانه أدلة وجوده وتوحٌده فٌقول {:أو لم ٌنظروا فً ملكوت
السموات واألرض وما خلق هللا من شًء وأن عسى أن ٌكون قد اقترب
أجلهم فبؤي حدٌث بعده ٌإمنون}.
فكل عاقل إذا تبصّر فً سطور الكابنات  ,وتؤمّل فً صفحات المخلوقات,
فً عوالم األرض والسماوات ,من الجزبٌات والكلٌات ,والعلوٌات
والسفلٌاتٌ -راها كلها شاهدة هلل تعالى بالربوبٌة ,والوحدانٌة ,والقدم
,والبقاء :
من المأل األعلى إلٌك رسابل
تؤمّل سطور الكابنات فإ ّنها
خط فٌها لو تؤمّلت ّ
وقد ّ
أال ك ّل شًء ما خال هللا باطل
خطها
أي :ك ّل ما سوى هللا تعالى فهو ٌإول أمره إلى العدم والفناء
وجه اقتران محمد رسول هللا بال إله إالّ هللا
إن اقتران شهادة أن محمداًا رسول هللا بال إله إالّ هللا له وجوه سدٌدة,
وأسباب عدٌدة ,أذكر بعضا ًا منها:
األول :هو أنّ ال إله إالّ هللا تقتضً وتستلزم أنّ محمداًا رسول هللا ,ألن هللا
تعالى هو اإلله الحق ,المعبود بحق ,فال ب ّد أن ٌبٌّن لعباده كٌف
ٌعبدونه,فإن هللا تعالى اإلله الحق ٌجب له حق العبادة على الخلق :كما جاء
فً (الصحٌحٌن)وغٌرهما عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال :كنت
خلف النبً صلى هللا علٌه وسلم على الدابة  ,فقال ٌ [:ا معاذ] ,قلت :لبٌك
ٌا رسول هللا ,فسكت ساعة  ,ثم قالٌ [:ا معاذ] ,قلت :لبٌك ٌا رسول هللا ,
فسكت ساعة ,ثم قالٌ [:ا معاذ بن جبل] ,فقلت :لبٌك وسعدٌك ٌا رسول
هللا ,قال [:أتدري ما حق هللا على عباده؟] ,قلت :هللا ورسوله أعلم ,قال[:
ّ
حق هللا على عباده أن ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌبا ًا] ,ثم قالٌ [:ا معاذ] ,قلت
لبٌك ٌا رسول هللا  ,قال [:أتدري ما حق العباد على هللا إذا عبدوه ولم
ٌشركوا به شٌباًا؟],قلت :هللا ورسوله أعلم ,قال [:حق العباد على هللا إذا
عبدوه ولم ٌشركوا به شٌبا ًا أن ال ٌعذبهم] -وقد تقدم تفصٌل هذا الحدٌث ,
وتفصٌل الكالم حوله.
كما أنه سبحانه هو الرب الحق ,ومن شؤنه أن ٌربًّ عباده ,وٌبٌّن لهم ما
فٌه الرشاد وصالح العباد والبالد ,إذ لٌس من مقتضى الحكمة تركهم همالًا
دون أن ٌتعهدهم بؤوامر فٌها مصالحهم وسعادتهم ,وإلى هذا ٌشٌر قوله
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تعالى  {:أٌحسب اإلنسان أن ٌترك سدى} أي :مهمالًا بال أمر وال نهً وال
إرشاد.
كما أنه سبحانه هو هللا اإلله الملك الحق ومن شؤنه أن ٌتعهّد عباده بما
ٌصلحهم وٌسعدهم وٌعود بالخٌر علٌهم فً دنٌاهم وآخرتهم – فٌشرع لهم
نظاما ًا إلهٌا ًا ٌبٌّن لهم حقه علٌهم ,وحقوق بعضهم على بعض ,والمسإولٌات
والواجبات بٌنهم ,ووجوه المعامالت والمعاٌشة بٌن بعضهم ,لٌعٌشوا عٌشة
طٌبة رضٌة ,فال ب ّد من رساالت إلهٌة ربانٌة توضح ذلك كله -وإلى هذا
ٌشٌر قوله تعالى {:أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ًا وأنكم إلٌنا ال ترجعون فتعالى
هللا الحق ال إله إال هو رب العرش الكرٌم }.
وإن هللا تعالى الذي هو اإلله الحق هو أعلم بمصلحتهم  ,وبما ٌسعدهم
وٌنفعهم ألنه هو الذي خلقهم فهو أعلم بما ر ّكبه فٌهم ,وأودعه فٌهم ,وبما
ٌصلح شؤنهم ,فمن حقه أن ٌشرع لهم وٌبٌن لهم ما فٌه صالحهم وفسادهم.
أال ترى مخترع المعمل أو اآلالت العجٌبة الكبرى -فإنه هو الذي ٌضع
نظام العمل فٌها ,وهو الذي ٌبٌن وجوه استعمالها ,وٌضع فً ذلك دفتر
التعلٌمات ,فمن استعملها على موجب تلك التعلٌمات ,بقٌت لدٌه صالحة
ونافعة ,ومن استعملها خالف تلك التعلٌمات أفسدها وعرّ ضها للعطب.
فربّ العالمٌن هو أعلم بما فٌه صالح العالمٌن ,وإلى هذا ٌشٌر قوله
تعالى {:أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمٌن} فهو الذي ٌخلق ,وهو
الذي ٌشرع لخلقه ما تصلح به أمورهم.
فجاء سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بالشرٌعة الغرّ اء ,الحنٌفٌة السمحة,
الصالحة والمصلحة لكافة األمم ,فً كل زمان ومكان ؛ قال تعالى {:وما
أرسلناك إال رحمة للعالمٌن} وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  [:تركتكم على
مثل البٌضاء ,لٌلها ونهارها سواء].
الوجه الثانً :هو أنه من باب رفع ذكره صلى هللا علٌه وآله وسلم ,وعلوّ
فخره على جمٌع المخلوقات ,وهذه خصٌصة خصّ هللا تعالى بها سٌدنا
محمداًا صلى هللا علٌه وسلم فقال له {:ورفعنا لك ذكرك} ,فلم ٌقل له:
ورفعنا ذكره بل جاء بقوله {:لك} تخصٌصا ًا له صلى هللا علٌه وسلم  ,وقد
جاءت األحادٌث النبوٌة تبٌّن وجه هذا الرفع من باب  {:لتبٌن للناس ما
نزل إلٌهم }.
ففً الحدٌث عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن رسول هللا صلى
هللا علٌه وآله وسلم قال [:أتانً جبرٌل علٌه السالم فقال :إن ربك ٌقول:
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أتدري كٌف رفعت ذكرك ؟ ,قلت  :هللا تعالى أعلم ,قال :إذا ذكرت ذكرت
معً ] – وهناك عدة أحادٌث جاءت فً هذا المعنى.
وفً حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم [:
إن هللا تعالى قالٌ :ا محمد ألم أشرح لك صدرك؟ ,ألم أرفع لك ذكرك ,,
قلت :بلى ٌا ربّ ] .
وروى أبو نعٌم فً (الدالبل) عن أنس رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [:لمّا فرغت من أمر السماء واألرض – أي :لٌلة
المعراج -قلتٌ :ا رب إنه لم ٌكن نبً قبلً إالّ وقد كرمته :جعلت إبراهٌم
خلٌالًا ,وموسى كلٌما ًا  ,وسخرت لداود الجبال ,ولسلٌمان الرٌح والشٌاطٌن,
وأحٌٌت لعٌسى الموتى ,فما جعلت لً؟.
قال :أو لٌس قد أعطٌتك أفضل من ذلك كله؟ إنً ال أذكر إالّ ذكرت معً,
وجعلت صدور أمتك أناجٌل ٌقرإون القرآن ظاهراًا ولم أعطها أمة,
وأعطٌتك كنزاًا من كنوز عرشً :ال حول وال قوة إالّ باهلل العلًّ العظٌم].
ولقد قرن هللا تعالى ذكر حبٌبه بذكره سبحانه فً مواضع كثٌرة من القرآن
الكرٌم :
فمنها قرن ذكره بذكره فً اإلٌمان – قال تعالى {:آمنوا باهلل ورسوله
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفٌن فٌه} اآلٌة فً سورة الحدٌد.
وفً الطاعة -قال تعالى {:وأطٌعوا هللا والرسول لعلكم ترحمون}.
وفً المحبة -قال تعالى {:قل :إن كان آباإكم وأبناإكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشٌرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
أحب إلٌكم من هللا ورسوله وجهاد فً سبٌله فتربصوا حتى ٌؤتً هللا بؤمره
وهللا ال ٌهدي القوم الفاسقٌن}.
وفً مقام اإلرضاء -قال تعالى {:وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا
مإمنٌن}.
وفً النصرة -قال تعالى {:وٌنصرون هللا ورسوله أولبك هم الصادقون}.
وفً التحاكم -قال تعالى {:إنما كان قول المإمنٌن إذا دعوا إلى هللا ورسوله
لٌحكم بٌنهم أن ٌقولوا سمعنا وأطعنا}.
وفً األدب -قال تعالىٌ {:ا أٌها الذٌن آمنوا ال تقدموا بٌن ٌدي هللا
ورسوله} اآلٌة.
أخرجه أبو ٌعلى ,وابن جرٌر  ,وابن المنذر ,وابن أبً حاتم ,وابن حبان ,وابن
مردوٌه ,وأبو نعٌم كما فً (الدر المنثور) و (روح المعانً).
رواه ابن أبً حاتم كما فً ( تفسٌر ) ابن كثٌر وغٌره.
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وفً المعصٌة -قال تعالى {:ومن ٌعص هللا ورسوله فقد ضل ضالالًا
مبٌنا ًا}.
وفً المشاقة -قال تعالى  {:ذلك بؤنهم شاقوا هللا ورسوله ومن ٌشاقق هللا
ورسوله فإن هللا شدٌد العقاب}.
وفً المحا ّدة -قال تعالى {:إن الذٌن ٌحادون هللا ورسوله كبتوا كما كبت
الذٌن من قبلهم } اآلٌة.
وفً اإلٌذاء -قال تعالى {:إن الذٌن ٌإذون هللا ورسوله لعنهم هللا فً الدنٌا
واآلخرة} اآلٌة.
وفً القضاء والحكم -قال تعالى {:وما كان لمإمن وال مإمنة إذا قضى هللا
ورسوله أمراًا أن ٌكون لهم الخٌرة من أمرهم} اآلٌة ,وقال تعالى فً
المنافقٌن {:وإذا دعوا إلى هللا ورسوله لٌحكم بٌنهم إذا فرٌق منهم
معرضون}.
وفً الوعد وصدقه -قال تعالى {:ولما رأى المإمنون األحزاب قالوا :هذا
ما وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إٌمانا ًا وتسلٌما ًا}.
وفً إسداء الفضل -قال تعالى {:ولو أنهم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله
وقالوا :حسبنا هللا سٌإتٌنا هللا من فضله ورسوله إنا إلى هللا راغبون} ,
وقال تعالى {:وما نقموا إال أن أغناهم هللا ورسوله من فضله} اآلٌة.
وفً الهجرة -قال تعالى {:ومن ٌخرج من بٌته مهاجراًا إلى هللا ورسوله ثم
ٌدركه الموت فقد وقع أجره على هللا وكان هللا غفوراًا رحٌما ًا}.
وفً الشهادة :األذان  ,واإلقامة ,والتحٌات فً الصلوات ,وغٌر ذلك.
وفً ذلك ٌقول حسان بن ثابت رضً هللا عنه:
من هللا من نور ٌلوح وٌشهد
أغرّ علٌه للنبوة خاتم
وض ّم اإلله اسم النبً إلى اسمه إذا قال فً الخمس المإذن :أشهد
فذو العرش محمود وهذا محمّد
وشق له من اسمه لٌجلّه
صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌما ًا.
قال الحافظ ابن كثٌر :وما أحسن ما قال الصرصريّ رحمه هللا تعالى:
ال ٌصح األذان فً الفرض إالّ باسمه العذب فً الفم المرضً
وقال أٌضا ًا:
وال فرضنا إن لم نكرره فٌهما
ألم تر أ ّنا ال ٌصح أذاننا
وأشار إلى :تشهد األذان ,وتشهد الصالة.
الوجه الثالث :هو أنه صلى هللا علٌه وآله وسلم حبٌب هللا األكرم ,فقرن
سبحانه اسم رسوله محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم باسمه تعالى ألنه أحب
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أحبابه إلٌه ,وأكرم األولٌن واآلخرٌن علٌه ,وقد جاءت األحادٌث الكثٌرة
فً ذلك:
ففً سنن الترمذي والدرامً من حدٌث ابن عباسٌ :قول صلى هللا علٌه
وسلم  [:أال وأنا حبٌب هللا وال فخر ,وأنا أكرم األولٌن واآلخرٌن على هللا
وال فخر]الحدٌث بطوله كما سٌؤتً إن شاء هللا تعالى.
وقد روى الحاكم حدٌث آدم علٌه السالم [:وقد رأى مكتوبا ًا على العرش :ال
إله إالّ هللا محمد رسول هللا  ,فقال ٌ :ا رب فعرفت أنك لم تقرن باسمك إالّ
أحبّ الخلق إلٌك] وهذا الحدٌث له شواهد كما هو مبٌن فً موضعه.
وسوف أتكلم على بقٌة الوجوه فً كتاب آخر إن شاء هللا تعالى ,حتى ال
ٌمل القارئ.
الكالم حول األدلة على أنه ال إله إالّ هللا وحده
اعلم أن ذرّ ات العوالم :العلوٌة والسفلٌة ,السماوٌة واألرضٌة ,والنفسٌة
كلها أدلة قاطعة على أنه  :ال إله إالّ هللا.
وإلى هذا ٌرشدنا هللا تعالى بقوله {:وهو هللا فً السموات وفً األرض}
وبقوله {:هللا نور السموات واألرض}.
فكل شًء فً السموات واألرض دلٌل على وجود هللا تعالى ووحدانٌته,
سواء فً ذلك األجرام الكبرى والذرات الصغرى.
قال تعالى {:أولم ٌنظروا فً ملكوت السموات واألرض وما خلق هللا من
شًء}.
فالسماوات وما حوت ,واألرض وما أقلّت ,والذرّ ة التً ال شًء أصغر
منها -كل ذلك دلٌل على وجوده تعالى ووحدانٌته  ,وإلى هذا ٌشٌر قوله
تعالى {:وهو هللا فً السموات وفً األرض} أي :أدلة وجوده ووحدانٌته
هً :ظاهرة فً السماوات واألرض  ,وكلها آثار صفاته ,ومظاهر أسمابه,
فٌقر العاقل فً كل شًء أنه تعالى :القدٌر العلٌم ,الحكٌم المدبر ,الخالق
البارئ ,المصور إلى ما هنالك من صفاته تعالى ,ولذا قال تعالى {:قل
انظروا ماذا فً السموات واألرض}  ,أي :أنها كلها آٌاته الدالة علٌه,
ترونها عٌانا ًا  ,فال تنكروا  ,وال تعرضوا ,قال تعالى {:وكؤٌن من آٌة فً
السموات واألرض ٌمرون علٌها وهم عنها معرضون} ,وقال تعالى{:
سنرٌهم آٌاتنا فً اآلفاق وفً أنفسهم حتى ٌتبٌن لهم أنه الحق أولم ٌكف
بربك أنه على كل شًء شهٌد}.
وٌرحم هللا القابل :
فواعجبا ًا كٌف ٌعصى اإلله أم كٌف ٌجحده الجاحد
نة أبداًا له شاهد
وفً كل تحرٌكة وتسكً
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تدل على أنه واحد
وفً كل شًء له آٌة
فاهلل تعالى نبّه العقالء ولفت أفكارهم إلى النظر فً آٌاته التكوٌنٌة المشهودة
المربٌة فً العوالم اآلفاقٌة المحٌطة فً أنفسهم  ,بحٌث ال ٌبقً ذلك ش ّكا ًا
وال رٌبا ًا لعاقل  ,قال هللا تعالى  { :أفً هللا شك فاطر السماوات واألرض }
.
كما دعاهم سبحانه إلى النظر فً آٌاته التدوٌنٌة المتلوة ؛ فإذا أعرض هذا
العاقل  ,وتعامى عن تلك اآلٌات  ,وأبى إالّ المحاجّ ة والجدل فً المناظرة .
فقد رسم القرآن الكرٌم للمحاجة والمجادلة مع المنكرٌن هلل تعالى وجوده
ووحدانٌته طرٌقتٌن :
الطرٌقة األولى :
هً أنه سبحانه ٌؤتً باألدلة النفسٌة واآلفاقٌة والمتنوعة الدالة على وجوده
ووحدانٌته  ,ثم ٌطالب الخصم المنكر للوحدانٌة بالدلٌل على تعدد اآللهة
وإثبات أن معه ثانٌا ًا أو ثالثا ًا أو رابعا ًا  . . .إلخ ؛ ثم ٌعلن سبحانه عجز
المنكرٌن عن اإلتٌان بدلٌل برهانً ٌثبت التعدد :
قال هللا تعالى  { :أمن خلق السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء
فؤنبتنا به حدابق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع هللا بل هم
قوم ٌعدلون .أمن جعل األرض قراراًا وجعل خاللها أنهاراًا وجعل لها
رواسً وجعل بٌن البحرٌن حاجزاًا أإله مع هللا بل أكثرهم ال ٌعلمون  .أمن
ٌجٌب المضطر إذا دعاه وٌكشف السوء وٌجعلكم خلفاء األرض أإله مع هللا
قلٌالًا ما تذكرون .أمن ٌهدٌكم فً ظلمات البر والبحر ومن ٌرسل الرٌاح
بشراًا بٌن ٌدي رحمته أإله مع هللا تعالى الها عما ٌشركون .أمن ٌبدإ الخلق
ثم ٌعٌده ومن ٌرزقكم من السماء واألرض أإله مع هللا قل :هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقٌن}.
والمعنى أنّ هذه براهٌن قاطعة تد ّل على وجوده سبحانه ووحدانٌته ,فإن
أبٌتم فهاتوا برهانكم على دعواكم تعطٌل العالم عن صانعه  ,أو ادعٌتم
تعدد اآللهة .
ثم ٌسجّ ل سبحانه عجزهم عن إتٌانهم بدلٌل صحة التعدد فً اإللهة ,فٌقول
سبحانه {:ومن ٌدع مع هللا إلها ًا آخر ال برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه ال ٌفلح الكافرون}.
والمعنى أنّ من زعم أنّ مع هللا إلها ًا آخر فلٌتقدم ببرهانه على صحة دعواه
 ,وأ ّنى له ذلك فإنه ال دلٌل على ذلك وال برهان.
وإٌضاح ذلك أن ٌقال لمنكري صانع العالم وخالقه:
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إنّ هذا العالم الذي تشهدونه بؤعٌنكم لم ٌكن من ذي قبل ثم كان ,أي :لم
ٌكن موجوداًا بل معدوما ًا ثم وجد فمن الذي أوجده؟.
فهذا اإلنسان الذي تراه لم ٌكن ثم كان ,وهذا الحٌوان  ,وهذا الشجر ,وهذه
الطٌور ,وهكذا العالم كله لم ٌكن ثم كان ,فمن الذي أوجده بعد أن كان
معدوماًا؟.
فإن قٌل :إن اإلنسان هو خلق نفسه .
قلنا له :إن اإلنسان كان قبل وجوده معدوما ًا  ,فكٌف ٌتصور لدى العقل أن
ٌوجد نفسه والحال هو معدوم ال وجود له...
على أنه لو كان اإلنسان هو أوجد نفسه لكان ٌوجد نفسه كما ٌحبّ وٌرغب
من غاٌة الجمال والكمال ,وسعة المال إلى غٌر ذلك ,فً حٌن أ ّنه ما
ٌستطٌع ذلك كله.
وإن قٌل :إنّ أباه أوجده.
قلنا :إنّ أباه هو مثله فكٌف ٌستطٌع األب أن ٌوجد ابنه فً حٌن أنه كان
عاجزاًا عن إٌجاد نفسه.
على أن األب قد ٌرغب باألوالد فال ٌؤتٌه ,وقد ٌرغب بالذكور فتؤتٌه
اإلناث -إذاًا ال اختٌار له ,وال قدرة له ,فً تخلٌقه وإٌجاده.
وإن قٌل :إن اإلنسان والحٌوان وكل شًء فً األكوان وجد بال موجد -بل
بطبٌعته وحاله.
قلنا :إن هذا اإلنسان وسابر األكوان كانت قبل وجودها فً حال العدم ,
وطبٌعته العدم ,فما الذي طرأ على طبٌعة عدمه وحال عدمه حتى أعطاها
طبٌعة الوجود؟.
فإن العوالم اإلنسانٌة والحٌوانٌة والنباتٌة والجمادٌة وما وراء ذلك كلها
كانت عدما ًا ,ثم انتقلت إلى عالم الوجود فمن الناقل لها ,ومن الذي حركها
من العدم إلى الوجود  ,ومن الذي طوّ رها من العدم إلى طور الوجود؟ فإن
هذا االنتقال من حال العدم إلى الوجود أمر كبٌر ال ب ّد لها من قدرة ناقل
ٌنقلها ,ومحرّ ك ٌحركها ,وموجد ٌوجدها ,فإن العدم هو عدم ال ٌعطً
وجوداًا  ,بل الوجود والعدم نقٌضان ال ٌجتمعان ,وال ٌنتفٌان ,فمن باب
أولى ال ٌتوالدان.
فالوجود ال ٌلد عدما ًا والعدم ال ٌلد وجوداًا  ,إذا ال بد من موجد آخر .
فالمصنوع ال ب ّد له من صانع  ,والمتحرك ال ب ّد له من محرك  ,والمنتقل
ال بد له من ناقل  ,والمخلوق ال بد له من خالق والمفعول ال ب ّد له من
فاعل وهل ّم جرّ اًا .
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هذه أمور بدٌهٌة مشهودة  ,وإلى هذا كله ٌرشد هللا تعالى العقالء فٌقول { :
أم خلقوا من غٌر شًء أم هم الخالقون } – كما سٌتضح لك قرٌبا ًا إن شاء
هللا تعالى .
وٌقال ثانٌا ًا ألدعٌاء تعدد اآللهة :
إن اإلله الواحد ال ب ّد منه ,فإنّ هذه المصنوعات والمخلوقات تدل على أن
لها خالقا ًا  ,وهذا الخالق ال بد وأن تكون قدرته ال نهاٌة لها  ,وكذا علمه
وحكمته وإرادته ,وجمٌع صفاته كلها أزلٌة أبدٌة  ,قدٌمة باقٌة  ,مالزمة
لذاته القدٌمة الباقٌة .
فنحن وأنتم – القابلون بتعدد اآللهة – متفقون على وجود اإلله الواحد  ,إذاًا
فما الدلٌل العقلً على أن معه ثانٌا ًا كما تزعمون  ,وما وجه الحاجة إلى
الشرٌك  ,فً حٌن أنه سبحانه كامل القدرة وسابر الصفات  ,وما هو وجه
الحصر العقلً فً أن معه ثانٌا ًا ولٌس هو بواحد  ,وال بثالثة ,
وإن قلتم ثالثة فما وجه الحصر العقلً فً الثالثة ولٌسوا أربعة  ,وإن
ادعٌتم أن اآللهة أربعة فلم لم ٌكونوا خمسة  ,وال أكثر وال أقل ,ما هو
وجه الحصر العقلً فً ذلك كله ؟  ,فالواحد ال بد منه  ,ألنه ال ب ّد
للمصنوع من صانع ,ولألثر من مإثر  ,وللمتحرك من محرك,وللمبنى من
بان  ,وأما الزٌادة على اإلله الواحد فال دلٌل علٌه وال برهان  ,قال تعالى :
{ ومن ٌدع مع هللا إلها ًا آخر ال برهان له } .
فال تجحد أٌها العاقل  ,وال تستر وجه الحق بالباطل فتكون كافراًا – أي :
ساتراًا لنور الحق بعدما اتضح  ,ولذا قال هللا تعالى  { :ومن ٌدع مع هللا
إلها ًا آخر ال برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه ال ٌفلح الكافرون } ,
ألنهم عرفوا الحق ولم ٌعترفوا به  ,بل ستروه وجحدوه ,فح ّقت كلمة
العذاب على الكافرٌن .
الطرٌقة الثانٌة :
هً إقامة البرهان على إبطال ما ٌدعٌه الخصم المعارض للحق  :قال هللا
تعالى  { :لو كان فٌهما آلهة إال هللا لفسدتا فسبحان هللا رب العرش عما
ٌصفون } .
ففً هذه اآلٌة الكرٌمة البرهان القطعً الذي ٌبطل القول بتعدد اآللهة,
وٌثبت وجوب وجود اإلله الحق ووحدته .
وبٌان ذلك أن ٌقال  ,لو كان هناك ربّان أو أكثر  :فإما أن ٌكون اختالفهما
واجبا ًا  ,أو ٌكون اتفاقهما واجبا ًا  ,أو ٌكون اختالفهما واتفاقهما جابزٌن –
هذه هً الوجوه التً ٌمكن أن ٌفترضها العقل لدى السبر والتقسٌم :
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فإن كان اختالفهما واجبا ًا  :بؤن ٌرٌد أحدهما إٌجاد شًء  ,وٌرٌد اآلخر
ك أن الغالب هو الربّ اإلله
إعدامه  ,فإما أن ٌغلب أحدهما اآلخر ,فال ش ّ
الحق  ,واآلخر لٌس بإله حق لعجزه .
وإما أن ٌغلب كل واحد منهما اآلخر ؛ فكالهما لٌس برب ّ
حق لعجزهما
معا ًا عن اإلٌجاد واإلعدام ,وٌلزم على ذلك أٌضا ًا ارتفاع النقٌضٌن وهما:
الوجود والعدم ,وارتفاع النقٌضٌن مستحٌل كاجتماعهما.
وذلك أن النقٌضٌن هما المتقابالن اللذان ال ٌجتمعان فً الشًء الواحد وال
ٌفارقانه ,كالوجود والعدم ,والظلمة والنور ,والحركة والسكون ,ونحو
ذلك.
وأما الضدان فهما المتقابالن اللذان ال ٌجتمعان فً شًء واحد وقد
ٌفارقانه :كالبٌاض والسواد.
وإما أن ال ٌغلب كل واحد منهما اآلخر ,فكالهما لٌس برب حق أٌضاًا؛
لعجز كل واحد منهما عن أن ٌغلب اآلخر  ,وٌلزم من هذه الصورة اجتماع
النقٌضٌن ,وهذا مستحٌل أٌضا ًا -هذه صور اختالفهما وكلها مستحٌلة.
وأما إن كان اتفاقهما واجبا ًا -أي :أمراًا الزما ًا فً كل ما ٌفعالنه ,وفً كل ما
ٌرٌدانه  ,فٌلزم منه حٌنبذ أن ٌكون كل واحد منهما ال ٌمكنه أن ٌفعل فعالًا-
أيّ فعل كان ,وال ٌمكنه أن ٌرٌد شٌبا ًا أيّ شًء كان حتى ٌوافقه اآلخر على
فعل ما ٌفعله ,أو ٌوافقه على إرادة ما ٌرٌده ,حتى أنه لو لم ٌوافق أحدهما
اآلخر على فعل ما ٌفعله  ,أو إرادة ما ٌرٌده ,لما أمكن اآلخر أن ٌفعل شٌبا ًا
أصالًا ,وال أن ٌرٌد شٌبا ًا أصالًا – وعلى هذا فٌلزم حٌنبذ عجز كل واحد
منهما معا ًا فً كل ما ٌفعالنه أو ٌرٌدانه.
وذلك أل ّنه حٌنبذ ال ٌتمكن هذا من فعل ما ٌفعله ,أو إرادة ما ٌرٌده حتى
ٌوافقه اآلخر على فعله وإرادته ,وهذا أٌضا ًا ال ٌتمكن من فعل ما ٌفعله ,أو
إرادة ما ٌرٌده حتى ٌوافقه اآلخر على فعله وإرادته ,فٌكون حٌنبذ هذا
عاجزاًا بنفسه عن فعل ما ٌفعله وإرادة ما ٌرٌده حتى ٌجعله اآلخر باتفاقه
معه قادراًا؛ أو بالعكس -أي :وٌكون هذا أٌضا ًا عاجزاًا بنفسه عن فعل ما
ٌرٌده حتى ٌجعله اآلخر باتفاقه معه قادراًا ,فال ٌكون واحد منهما قادراًا
على فعل ما ٌرٌده إالّ بؤن ٌجعله اآلخر قادراًا على ذلك ,حتى لو طلب
العبد حاجته من أحد الربٌن لم ٌقدر اآلخر على قضاء حاجته إالّ بؤن ٌؤذن
له الرب اآلخر ,وٌعاونه وٌجعله بإعانته واتفاقه معه قادراًا؛ أو بالعكس.
بل نقول :إن نفس الموافقة ونفس اإلرادة فعل من جملة األفعال ,وقد
فرضنا أن كل واحد من الربٌن ال ٌمكنه أن ٌفعل فعالًا حتى ٌوافقه اآلخر؛
وعلى هذا فال ٌمكن هذا أن ٌوافق اآلخر على فعل الموافقة حتى ٌوافقه
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اآلخر على فعل الموافقة وبالعكس -أي :ال ٌمكن هذا أن ٌوافق اآلخر على
فعل الموافقة حتى ٌوافقه اآلخر على فعل الموافقة ,وهذه الموافقة أٌضا ًا ال
ٌمكن أن ٌفعلها هذا حتى ٌوافقه اآلخر على فعلها وبالعكس.
وهكذا فٌلزم علٌه أن ال ٌكون هذا ربا ًا إالّ بشرط أن ٌجعله اآلخر بموافقته
رباًا؛ واآلخر أٌضا ًا ال ٌقدر أن ٌجعله ربا ًا إالّ بشرط أن ٌجعله اآلخر ربا ًا
وهكذا ٌدور األمر وهذا ٌسمى عند العلماء :بالدور القبلً ,وهو باطل –
ٌستحٌل بإجماع أهل األرض والسماء .
وهكذا ٌدور األمر فٌكون كل واحد منهما محتاجا ًا إلى اآلخر حتى ٌجعله
ربا ًا  ,فاالستحالة هنا من جهتٌن  :من جهة أن هذا دور قبلً  ,ومن جهة
أن من عجز أن ٌجعل نفسه ربا ًا فكٌف ٌقدر أن ٌجعل غٌره ربا ًا  ,فال
ٌصٌر هذا ربا ًا  ,وال ٌصٌر هذا ربا ًا  ,وعلى هذا التقدٌر الباطل فال ٌكون
هناك ال رب واحد وال ربان  ,وإذا لم ٌكن هناك ال رب وال ربان فال توجد
السماوات وال األرض لفقد الرب فهو كما قال هللا تعالى  { :لو كان فٌهما
آلهة إال هللا لفسدتا } أي  :لم توجدا.
ال ٌقال قد ٌتعاون الرجالن على حمل شًء ثقٌل مثالًا فكٌف ٌكون تعاون
الربٌن مستحٌالًا ؟ .
ألنا نقول  :هذا قٌاس مع الفارق فرقانا ًا فاحشا ًا بعٌداًا أبعد ما بٌن الوجود
والعدم  ,وأٌن الربٌن من المخلوقٌن ؟! .
فإن الرجلٌن المتعاونٌن مخلوقان لٌس وجودهما من ذاتهما  ,وال قدرتهما
من ذاتهما  ,وال إرادتهما من أنفسهما – بل لهما رب خالق ,وهو الذي
ٌجعلهما ٌتعاونان بإلهامه إٌاهما  ,وتزٌٌنه لهما  ,وبتحرٌكه لهما ,
وإقدارهما على المعاونة  ,فرجعت اثنتاهما إلى وحدة ربهما الذي خلقهما
وجعلهما ٌتعاونان  ,فكان الرجالن المتعاونان بمنزلة الٌدٌن المتعاونتٌن
على حمل شًء  ,فكما أن صاحب الٌدٌن هو الذي ٌجعلهما بحسب ظاهر
األمر ٌتعاونان  ,ومرجع الٌدٌن له  ,فكذلك -بال تشبٌه – مرجع الرجلٌن
المتعاونٌن هلل الواحد ربهما ,فهذان الربان إن لم ٌكن لهما رب ٌجعلهما
أربابا ًا فلٌسا بربٌن كما قررناه .
وإن كان لهما رب ٌرجعان إلٌه كان هو الرب الحق وحده دونهما ألنّ من
ٌحتاج إلى غٌره حتى ٌجعله ربا ًا فهو لٌس برب حق بل كذاب  ,فالرب
ٌجب أن ٌكون فعّاالًا لما ٌرٌد بنفسه بال معاون  ,قادراًا على ما ٌشاء بذاته
بال مشارك كما قال تعالى  { :إن بطش ربك لشدٌد إنه هو ٌبدىء وٌعٌد .
وهو الغفور الودود ذو العرش المجٌد  .فعال لما ٌرٌد }  ,وقال تعالى { :
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إن ربك فعال لما ٌرٌد }  ,وقال تعالى  { :ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا
ٌفعل ما ٌرٌد } هذا كله إذا كان اتفاقهما واجبا ًا ال جابزاًا .
فإن كان اتفاقهما أمراًا جابزاًا أي ٌ :جوز اتفاقهما واختالفهما  ,فال بد حٌنبذ
من مرجح ٌرجح أحد الجابزٌن على اآلخر  ,فال بد من حدوث أمر
ٌقتضً اختالفهما تارة فٌنجران من أجله على االختالف  ,أو حدوث أمر
آخر ٌقتضً اتفاقهما تارة أخرى فٌنجران من أجله على االتفاق -كما ٌقع
ذلك لملوك أهل األرض  :تارة تتفق ,وتارة تختلف:ألمور ٌحدثها وٌجددها
رب العالمٌن ,مالك الملكٌ ,جرهم بسببها على االتفاق أو على االختالف-
فٌقتتلون أو ٌتفقون {:ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا ٌفعل ما ٌرٌد}.
فنقول :إن األمر الذي انجر الربان من أجله على االختالف ال شك هو
حادث ,وكذا األمر الذي انجر الربان من أجله على االتفاق هو حادث ,فال
بد لهما من محدث ,لما تقرر أن كل حادث ال بد له من محدث ,فال ب ّد
لهذٌن األمرٌن من رب خالق ٌحدثهما.
فخالق هذٌن األمرٌن للذٌن انجر الربان من أجلهما على االختالف تارة أو
على االتفاق تارة :هو الذي إن شاء ساق الربٌن بؤسباب ٌحدثها وٌخلقها
إلى االختالف ,أو ساقهما بؤسباب إلى االتفاق ,فهذا الذي إن شاء ساقهما
إلى االختالف تارة ,أو إلى االتفاق تارة هو الرب الحقٌقً ال هذٌن
المجبورٌن المقهورٌن تحت رب آخر  -فرجعت الكثرة إلى وحدة هذا
الرب.
وبالجملة فهذا أي :قوله تعالى {:لو كان فٌهما آلهة إال هللا لفسدتا} ,برهان
تام عقلً قطعً على توحٌد هللا فً ربوبٌته وألوهٌته ,خالفا ًا لبعض علماء
الكالم من المتؤخرٌن فإنه زعم أنه برهان إقناعً ال ٌكون حجة إال على
عوام الناس ال على الخواص؛ وهو خطؤ فاحش.
وفً هذه اآلٌة قٌاس استثنابً ترتٌبه هكذا :لو كان فٌهما آلهة إال هللا
لفسدتا ,لكنهما لم تفسدا ,فلٌس فٌهما آلهة إال هللا.
ومن هنا ٌعلم العاقل أن القرآن الكرٌم جاء بالبراهٌن القاطعة  ,والحجج
الساطعة ,الدالة على وجود هللا تعالى ووحدانٌته ,والدالة على حقٌّة قضاٌا
اإلٌمان ؛ كما سٌتضح جمٌع ذلك فً كتاب (:هدي القرآن الكرٌم) إن شاء
هللا تعالى.
اشتمال ال إله إال هللا على أصول اإلٌمان باهلل تعالى
اعلم أن جمٌع أصول اإلٌمان باهلل تعالى ,هً داخلة ومجملة فً كلمة ال إله
إالّ هللا ,وأنّ أهم تلك األصول هً خمسة:
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األصل األول :االعتقاد الجازم بؤن هللا تعالى هو ّ
حق -أي :واجب الوجود,
قال تعالى {:وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا علٌها الماء اهتزت وربت
وأنبتت من كل زوج بهٌج .ذلك بؤن هللا هو الحق وأنه ٌحًٌ الموتى وأنه
على كل شًء قدٌر} ,وقال تعالى {:ذلكم هللا ربكم الحق فماذا بعد الحق إال
الضالل}.
وفً هذا االعتقاد براءة من التعطٌل واإللحاد الذي هو إنكار خالق الخلٌقة,
وصانع العالم ,وطابع الطبٌعة.
األصل الثانً :االعتقاد بؤن هللا تعالى هو  :واحد ال شرٌك له,قال تعالى{:
وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحٌم} ,وقال تعالى {:قل :هو هللا
أحد}.
وفً ذلك براءة من الشرك بؤنواعه.
قال تعالى {:وقل الحمد هلل الذي لم ٌتخذ ولداًا ولم ٌكن له شرٌك فً الملك
ولم ٌكن له ولً من الذل وكبره تكبٌراًا}.
ّ
ومنزه عن
األصل الثالث :االعتقاد بؤنه سبحانه متصف بالكماالت المطلقة,
النقابص واآلفات.
األصل الرابع :االعتقاد بؤنه ال مشابهة بٌنه وبٌن المخلوقات ,قال تعالى{:
لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر} ,وقال تعالى {:ولم ٌكن له كفواًا
أحد} -أي :ال شبٌه له وال عدٌل ,وال مثٌل ,وال بدٌل ,ولٌس بجوهر وال
عرض سبحانه وتعالى.
األصل الخامس :االعتقاد بؤن جمٌع ما سواه إنما أوجده هللا تعالى بقدرته
واختٌاره ومشٌبته وإرادته ,فلٌست القضٌة أن الخالق والمخلوقات من باب
العلة الموجبة بالذات ,وال بالمعلول الموجود بموجب العلّة ,قال تعالى{:
إنما قولنا لشًء إذا أردناه أن نقول له كن فٌكون}.
واالعتقاد بؤنه سبحانه هو وحده المإثر الفعّال ,والمدبّر لألمور,
والمتصرف فٌها ,فله التدبٌر المطلق ,وما لغٌره شركة معه فً التدبٌر
والتصرف والتؤثٌر :ال المالبكة ,وال الكواكب ,وإنما هً مسخرات بؤمره,
فهو الفعّال لما ٌرٌد ,والكل له عبٌد.
قال تعالى {:ومن ٌدبر األمر فسٌقولون :هللا } وقال تعالى {:ثم استوى على
العرش ٌدبر األمر} ,وقال تعالىٌ {:دبر األمر من السماء إلى األرض}.
وأما قوله  {:فالمدبرات أمراًا } فهم المالبكة علٌهم السالم الموكلون من
جناب هللا تعالى فً تدبٌر األمور بإذن هللا تعالى وأمره لهم بذلك على
الوجه الذي هو دبّره سبحانه وأراده.
وإلٌك الدلٌل المفصل على كل أصل من هذه األصول الخمسة:
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أما الدلٌل على أنه حق واجب الوجود :فذلك ما بٌّنه هللا تعالى فً قوله{:
أم خلقوا من غٌر شًء أم هم الخالقون}.
فهذا اإلنسان وهذه العوالم لم تكن من قبل ثم كانت فمن الذي كوّ نها؟.
فإن قلت  :لٌس ثمة خالق أصالًا.
قلنا :هً كانت عدما ًا ,والعدم هو عدم -ال ٌعطً الوجود  ,فمن أٌن الوجود
لها؟.
فإن قلت :هً خلقت نفسها.
قلنا :إنها لم تكن قبل خلقها شٌبا ًا موجوداًا؛ بل كانت عدما ًا ,فكٌف وهً
معدومة تعطً نفسها الوجود؟ وإلى هذا ٌشٌر قوله تعالى فً إثبات وجود
واجب الوجود الحق {:أم خلقوا من غٌر شًء أم هم الخالقون}ٌ ,عنً :أنهم
شًء موجود ,فال بد أن الذي أوجدهم له وجود ,وال ٌجوز أن ٌكونوا هم
الخالقٌن ,ألنهم ال وجود لهم ,بل كانوا عدما ًا ,وال جابز أنّ مخلوقا ًا آخر
خلقهم ,فإن الذي خلقهم تع ّدت قدرته إلى غٌره فؤوجده ,وهذا ٌلزم أنه :غٌر
محتاج إلى خالق ٌخلقه ,فإن الذي ٌخلق غٌره هو غٌر محتاج إلى من
ٌخلقه.
ثم إنّ هذا الغٌر إن كان أباه فإنه ال علم عنده بما ٌولد له ,بل ال ٌعلم سٌولد
له ولد أم ال ,كما أنه ال قدرة له على خلق ولده ,بدلٌل أن هناك كثٌراًا ممن
ٌرٌد الولد ولٌس هو بوالد ,إذاًا ال بد أن ٌنتهً األمر إلى من هو واجب
الوجود ,الذي هو خالق غٌر مخلوق ,أال وهو  :هللا الحق المبٌن.
وهكذا ٌحتج سبحانه على وجوب وجوده بخالقٌته ,قال تعالى {:هل أتى
على اإلنسان حٌن من الدهر لم ٌكن شٌبا ًا مذكوراًا}أي :قد أتى حٌن من
الدهر ما كان شٌبا ًا ٌذكر ثم كان ,فلٌفكر :من حرّ كه من العدم إلى الوجود,
قال تعالى {:إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتلٌه فجعلناه سمٌعا ًا
بصٌراًا}.
وهكذا ٌذكر هللا تعالى آٌات التخلٌق ,فٌقول سبحانه {:أمن خلق السماوات
واألرض }...اآلٌة.
فعالم الطبٌعة  ,وعالم الفلٌقة ,وعالم الخلٌقة ,كلها مخلوقة هلل تعالى ,فهو
طابع الطبٌعة ,وفالق الفلٌقة ,وخالق الخلٌقة{ ذلكم هللا ربكم خالق كل شًء
ال إله إال هو فؤنى تإفكون}.
وأما الدلٌل على أنه سبحانه واحد :فإن الواحد ال ب ّد منه فً إٌجاد
الموجودات كما تقدم ,فمن ادعى أنه معه إلها ًا ثانٌا ًا ,أو ثالثا ًا ,أو رابعا ًا فلٌؤت
ببرهان على ذلك  ,وأنه ال بد من ثان أو ثالث -ولٌس هناك برهان ,إذ ال
حاجة إلى وجود الثانً والثالث ,ألن الواحد الواجب وهو هللا تعالى  :علمه
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ال ٌتناهى ,وقدرته ال تتناهى ,فما الحاجة إلى وجود الثانً أو الثالث ,ثم
ما هو وجه الحصر العقلً بؤن معه ثانٌا ًا أو ثالثا ًا ولٌس معه ثالثمابة ,نعم ال
دلٌل على ذلك ,قال تعالى {:ومن ٌدع مع هللا إلها ًا آخر ال برهان له به فإنما
حسابه عند ربه }...اآلٌة ,وهناك الدلٌل اإلٌجابً على وحدانٌته تعالى تقدم
مفصالًا.
وأما الدلٌل على أنه سبحانه متصف بالكمال المطلق ومنزه عن النقائص:
فقد قال سبحانه  {:وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها} ,وقال {:هللا ال إله إال
هو له األسماء الحسنى} ,والحسنى تؤنٌث  :األحسن -أفعل تفضٌل -والمراد
أنها أحسن األسماء وأجلّها لداللتها على أشرف المعانً وأحسنها.
وأما الدلٌل على أنه ال ٌشبه المخلوقات :فهو أن المخلوق حادث بعد عدم,
وأما الخالق فهو قدٌم ال أوّ ل لوجوده ,فكٌف ٌتصور العقل أن تقع
المشابهة بٌن قدٌم وحادث ,فإن ذلك مستحٌل؛ كاستحالة المشابهة بٌن
المتناقضٌن ,بل هو أشد استحالة ,فلو وقعت المشابهة ألدى ذلك إلى
حدوث القدٌم فً وجه المشابهة ,أو قدم الحادث وذلك مستحٌل ,فإن القدٌم
قدٌم ,والحادث حادث ,فهما نقٌضان ال ٌجتمعان فً شًء موجود ,وال
ٌرتفعان عنه ,فالموجود إما قدٌم وإما حادث ,ولٌس هناك قدٌم ال أول له
إالّ هللا تعالى ,لما ثبت فً األدلة القطعٌة.
فعال وأما الدلٌل على أنه سبحانه ف ّعال بإرادته ومشٌئته كما قال
سبحانه {:فعال لما ٌرٌد}.
فإنه لو لم ٌكن فعّاالًا وخالّقا ًا بإرادته لكان مجبراًا أو مكرها ًا على ذلك,
وحٌنبذ ٌقال :من المكره والمجبر له على أفعاله؟ ,أهو إله آخر أقدر منه
وأقوى؟ أم هناك قوة فوق قدرته؟ ,وتلك القوة ما هً؟ ومن أوجدها؟  -وقد
تقدم الدلٌل على بطالن تعدد اإللهة واألرباب.
والمتصرف فً العالم وحده؛
وأما الدلٌل على أنه سبحانه المدّ ّبر المطلق,
ّ
فقد قال تعالى {:أال له الخلق واألمر} ,وقال سبحانه{:وإلٌه ٌرجع األمر
كله} ,وقال {:ومن ٌدبر األمر } ,أي :ال أحد غٌره.
وال ٌتصور فً العقل أن ٌشاركه فً تدبٌره المطلق غٌره’ ألن ذلك
الشرٌك إما هو إله مثله -وذا مستحٌل كما تقدم فً بطالن التعدد ,وإما هو
مخلوق فهذا المخلوق هو محتاج إلى أن ٌدبّر هللا أموره ,ألن المخلوق ال
ٌستطٌع أن ٌدبر أموره تدبٌراًا مطلقا ًا ,أل ّنه ال ٌعلم الغٌب الذي مضى علٌه,
وال الغٌب الذي ٌؤتً علٌه حتى ٌدبّر لتلك األمور المغٌبة عنه ما تتطلبه
وتستلزمه ,وإنما ٌعلم أن ٌتصرف وٌدبّر بعض أموره التً دبّرها هللا تعالى
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له ,وأع ّدها وأبرزها له ,وعرفه بما تتطلبه تلك األمور وتستلزمه :من
أسباب معاٌشة وحٌوٌة ,ودنٌوٌة وأخروٌة ,أو جسمٌة ,أو معنوٌة..إلخ.
ّ
المإثر
فاهلل تعالى نصب لعباده أسبابا ًا ,وأمر عباده بتعاطٌها ,ولكنه هو
الفعّال باألسباب ,وهو الخالق لتؤثٌرها  ,فاألسباب حجّ اب بٌن ٌدي ربّ
ّ
وعطلها ,فال تؤثٌر لها إالّ بخلقه
األرباب ,إن شاء أعملها وإن شاء أهملها
وقدرته سبحانه.
فهو سبحانه الذي ٌحًٌ بالهواء ,وٌقٌت بالطعام والغذاء ,وٌروي بالماء,
وهو الذي ٌشفً من أراد شفاءه بالدواء.
وهو الذي ٌحرق بالنار ,وٌجعل الصالبة بالحدٌد ,ولو أراد لسلب من النار
إحراقها فجعلها برداًا وسالما ًا -كما جعلها على الخلٌل علٌه السالم.
وكما ٌجعل نار جهنم على المإمنٌن حٌن ٌمرون على الصراط وٌرونها-
ٌجعلها علٌهم برداًا وسالماًا؛ كما جاء فً الحدٌث عنه صلى هللا علٌه وسلم
.
ولو شاء هللا ألالن الحدٌد وجعله كالعجٌن وسلبه الصّالبة والقوة ,قال
تعالى لداود علٌه السالم {:وألنا له الحدٌد} فهو بٌن ٌدي داود كالعجٌن
اللٌّن.
ولو شاء هللا لم ٌرو الشارب بالماء  ,ولم ّ
ٌغذ اآلكل بالطعام ,فهو الفعّال
ّ
المإثر وحده سبحانه وال شرٌك له فً ذلك ,ألن التؤثٌر الذاتً ,والفعّالٌة
المطلقة؛ ذلك ٌتطلب علما ًا محٌطا ًا ,وقدرة ال تتناهى -وهذا هلل وحده سبحانه
وتعالى.
فاهلل تعالى الذي أحاط بكل شًء علما ًا ,ربط األسباب بالمسبّبات ,وبقدرته
على كل شًء جعل التؤثٌر فً المإثرات ,فالتسبٌب بعلمه ,والتؤثٌر
بقدرته ,وأمر عباده أن ٌتعرفوا إلى خصابص تلك األسباب  ,وما ٌترتب
علٌها من مسببّات وتؤثٌرات ,وأمرهم أن ٌتعاطوها على الوجه الذي شرعه
هللا تعالى لهم  ,لتعود علٌهم بالمنافع والفوابد والمصالح فً الدنٌا واآلخرة,
ونهى عباده أن ٌعتدوا حدود شرٌعة هللا تعالى ,لبال ٌقعوا فً المهالك
والمفاسد والمضار  ,فإن الشارع وهو هللا رب العالمٌن  ,العلٌم الحكٌم,
الخبٌر البصٌر بعباده ,الرإوف الرحٌم بهم ,قال تعالى {:إن هللا بالناس
لرإوف رحٌم}.
فحدود أوامره سبحانه ,نهى عباده أن ٌعتدوها بالغلوّ واإلفرط قال تعالى{:
تلك حدود هللا فال تعتدوها} .
ومناهٌه ,نهى سبحانه أن ٌقربوها فٌقعوا فً المهلكة والتفرٌط قال تعالى{:
تلك حدود هللا فال تقربوها}.
66

فالشرٌعة هً الوسط الجامع لكمال الطرفٌن -ال إفراط فٌها وال تفرٌط.
الشهادة بأن سٌدنا محمداً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
تتطلب أموراً إٌمانٌة متعددة
إن الشهادة بؤن محمداًا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم تتطلب قضاٌا
إٌمانٌة ٌجب االعتقاد بها قطعا ًا -وهً كثٌرة نذكر منها خمسة مشهورة
ٌجب معرفتها واعتقادها قطعا ًا:
األولى :االعتقاد الجازم بؤن رسالته صلى هللا علٌه وسلم هً عامّة لجمٌع
الثقلٌن :اإلنس والجن على مختلف أنواع األمم :العرب والعجم -قال
تعالى {:وما أرسلناك إال كافة للناس بشٌراًا ونذٌراًا} ,وقال تعالى {:قلٌ :ا
أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعا ًا}.
الثانٌة :االعتقاد الجازم بؤن هللا تعالى ختم به النبوات والرساالت اإللهٌة؛
فال نبًّ وال رسول بعده -قال تعالى {:ولكن رسول هللا وخاتم النبٌٌن}.
الثالثة :االعتقاد الجازم بؤن شرٌعته هً ناسخة لجمٌع الشرابع قبلها,
ولٌست هً بمنسوخة أبداًا ,ولذا كان ال ب ّد من بقاء سند هذه الشرٌعة
ومصدرها وهو  :كتاب هللا تعالى وس ّنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌوم
الدٌن – وقد تكفل هللا تعالى بحفظ ذلك قال تعالى {:إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
له لحافظون} – والمراد بالذكر هنا :كتاب هللا تعالى ,وإن حفظ الكتاب
ٌستلزم حفظ الس ّنة ألنها بٌان له قال تعالى {:وأنزلنا إلٌك الذكر لتبٌن للناس
ما نزل إلٌهم} -ومن هنا ٌعلم العاقل وٌرى أن الكتاب والسنة محفوظان
باقٌان مع تمادي العصور وتوالً األزمان .
الرابعة :االعتقاد الجازم بؤنه صلى هللا علٌه وآله وسلم هو أفضل األنبٌاء
والمرسلٌن وإمامهم وخطٌبهم وصاحب شفاعتهم.
الخامسة :االعتقاد الجازم بؤن هللا تعالى قد خصّه بخصابص لم ٌنلها غٌره
من األنبٌاء والمرسلٌن وهً كثٌرة ومنها :مقام اإلسراء والمعراج بالجسم
والروح معا ًا صلى هللا علٌه وسلم  ,والمقام المحمود – وهو الشفاعة
العظمى.
ومنها  :أن لواء الحمد بٌده وجمٌع األنبٌاء تحت لوابه صلى هللا علٌه وسلم
.
ومنها :أنه سٌد ولد آدم أجمعٌن ,وأنه أكرم األولٌن واآلخرٌن على رب
العالمٌن.
وله صلى هللا علٌه وسلم مقامات األولٌات:
فهو صلى هللا علٌه وسلم أول من تنشق عنه األرض ٌوم القٌامة ,وأول من
ٌجوز على الصراط بؤمته ,وأول شافع وأول مشفع ,وأول من ٌفتح باب
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الجنة وٌدخلها صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌما ًا كثٌراًا أبد اآلبدٌن ,وعلٌنا
معهم أجمعٌن.
وسوف نؤتً على أدلة ذلك إن شاء هللا تعالى.
عموم رسالته صلى هللا علٌه وآله وسلم
أما الدلٌل على عموم رسالته صلى هللا علٌه وآله وسلم فقد قال هللا تعالى{:
وما أرسلناك إال كافة للناس بشٌراًا ونذٌراًا} اآلٌة.
وقال تعالى {:قلٌ :ا أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعا ًا} اآلٌة.
وقال تعالى {:وما أرسلناك إال رحمة للعالمٌن}.
وقال تعالى {:تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لٌكون للعالمٌن نذٌراًا}.
وقال تعالى {:وأوحً إلً هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ} اآلٌة.
فهذه اآلٌات الكرٌمة هً صرٌحة فً عموم رسالته صلى هللا علٌه وسلم ؛
وأما الرسل قبله صلوات هللا علٌه وعلٌهم فلقد كانت خاصة بؤقوامهم:
قال تعالى {:لقد أرسلنا نوحا ًا إلى قومه} اآلٌة.
وقال تعالى {:وإلى عاد أخاهم هوداًا}.
وقال تعالى {:وإلى ثمود أخاهم صالحا ًا}اآلٌة.
وقال تعالى {:واتل علٌهم نبؤ إبراهٌم إذ قال ألبٌه وقومه :ما تعبدون}.
وقال تعالى {:ولقد أرسلنا موسى بآٌاتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى
النور}.
وقال تعالى {:وإذ قال موسى لقومهٌ :ا قوم لم تإذوننً وقد تعلمون أنً
رسول هللا إلٌكم}.
وقال تعالى {:وإذ قال عٌسى ابن مرٌمٌ :ا بنً إسرابٌل إنً رسول هللا إلٌكم
جمٌعا ًا مصدقا ًا لما بٌن ٌدي من التوراة ومبشراًا برسول ٌؤتً من بعدي
اسمه أحمد} صلى هللا علٌه وآله وسلم.
وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم الذي قال هللا تعالى له {:لتبٌن للناس ما
نزل إلٌهم} .بٌّن عموم رسالته وخصوص رساالت من قبله فقال كما جاء
فً الصحٌحٌن والسنن :عن جابر رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  [:أعطٌت خمسا ًا لم ٌعطهن أحد قبلً :كان كل نبً ٌبعث
إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود] ,وفً رواٌة [:وبعثت إلى
الناس عامة ,وأحلت لً الغنابم ,ولم تح ّل ألحد قبلً  ,وجعلت لً األرض
قال ابن األثٌر فً (جامع األصول) :أراد باألسود واألحمر جمٌع العالم ,فاألسود
معروف؛ وهم الحبوش والزنوج وغٌرهم ,واألحمر هو األبٌض ,والعرب تسمً
األبٌض أحمر .اهـ.
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طٌبة وطهوراًا ومسجداًا؛ فؤٌّما رجل أدركته الصالة صلّى حٌث كان,
ونصرت بالرعب على العدوّ بٌن ٌدي مسٌرة شهر ,وأعطٌت الشفاعة].
وفً رواٌة لمسلم :أنّ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال [:فضلّت على
األنبٌاء بست :أعطٌت جوامع الكلم  ,ونصرت بالرعب ,وأحلت لً
الغنابم ,وجعلت لً األرض طهوراًا ومسجداًا ,وأرسلت إلى الخلق كا ّفة,
وختم بً النبٌّون].
وٌدخل فً عموم الخلق عالم الجن.
قال الحافظ فً ( الفتح)  :وثبت التصرٌح بذلك فً حدٌث [ :وكان النبً
ٌبعث إلى قومه ,وبعثت إلى اإلنس والجن] فٌما أخرجه البزار.إهـ.
قلت :وقد ذكره الحافظ السٌوطً فً (الخصابص) وهذا لفظه :عن ابن
عباس رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم [:
أعطٌت خمسا ًا لم ٌعطها أحد قبلً من األنبٌاء  :جعلت لً األرض مسجداًا
وطهوراًا – ولم ٌكن أحد من األنبٌاء ٌصلً حتى ٌبلغ محرابه  ,ونصرت
بالرعب مسٌرة شهر ٌكون بٌن ٌدي إلى المشركٌن فٌقذف هللا الرعب فً
قلوبهم ,وكان النبً ٌبعث إلى خاصة قومه وبعثت إلى الجن واإلنس,
وكانت األنبٌاء ٌعزلون الخمس فتجًء النار فتؤكله ,وأمرت أن أقسمه بٌن
فقراء أمتً ,ولم ٌبق نبًّ إالّ أعطً سإلهّ ,
وأخرت أنا دعوتً شفاعة
ألمتً] .
ونقل فً ( الفتح) عن ابن عبد البرّ  :أنه ال خالف فً أنه صلى هللا علٌه
وآله وسلم بعث إلى اإلنس والجن.
قلت :وقد ثبت بلوو دعوته صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى الجن قطعا ًا ,وكان
ذلك عن طرٌق توافدهم علٌه واستماعهم إلٌه صلى هللا علٌه وسلم  ,وعن
طرٌق ذهابه صلى هللا علٌه وسلم إلٌهم وقراءته علٌهم القرآن ,وأسبلتهم
له ,وأجوبته صلى هللا علٌه وسلم لهم كما بٌنت ذلك مفصالًا مع األدلة فً
كتاب( :اإلٌمان بالمالبكة علٌهم السالم ,والبحث فً عالم الجن) فارجع
إلٌه.
هو خاتم النبٌٌن صلى هللا علٌه وآله وسلم
وأما الدلٌل على أنه خاتم النبٌٌن صلوات هللا تعالى علٌه وعلٌهم أجمعٌن :
فقد قال هللا تعالى  { :ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا
وخاتم النبٌٌن وكان هللا بكل شًء علٌما ًا } .
وعزاه الحافظ السٌوطً إلى :البخاري فً ( تارٌخه) ,والبزار والبٌهقً وأبً
نعٌم.
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والتذٌٌل بقوله تعالى  { :وكان هللا بكل شًء علٌما ًا } فٌه تنبٌهات إلهٌة
هامّة ٌفهمها من تدبر آٌات هللا تعالى  ,وتفكر فٌها أذكر طابفة منها :
أوالً  :التنبٌه إلى أنّ مقام رسالته العامة وختم نبوته صلى هللا علٌه وسلم لم
ٌكن ذلك صدفة ,وال طفرة ,وال خطؤة ,وال خطفة ,وإنما كان ذلك عن
حكمة وعلم الهً قدٌم ال أوّ ل له  ,فهو سبحانه بعلمه الذي ال أول له – هو
ٌعلم أنه ال ٌلٌق لعموم الرسالة  ,وختم النبوة  ,إالّ هذا السٌد األكرم محمد
بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وإن علم هللا تعالى باألشٌاء هو العلم
الحقٌق الصحٌح الذي ال ٌخطىء  ,وال ٌتبدل  ,وال ٌتغٌر  ,وإذا كان علم
المخلوق المكتسب الجزبً المبنً على أدلة قطعٌة – ال ٌقبل التبدل  :كعلم
اإلنسان فً اللٌل بؤنه لٌل  ,وفً النهار بؤنه نهار  ,فما بالك بعلم هللا الذاتً
المحٌط بكل شًء  ,كٌف ٌقبل التبدل والتغٌر تعالى هللا عن ذلك علواًا كبٌراًا
.
ثانٌا ً :التنبٌه إلى تمام أهلٌته وكمال استعداده صلى هللا علٌه وآله وسلم الذي
أع ّده هللا تعالى وأم ّده به ,فإنّ المقام العظٌم ٌنبغً بمقتضى الحكمة أن ٌقع
فً موقعه الالبق به قال تعالى {:وإذا جاءتهم آٌة قالوا :لن نإمن حتى نإتى
مثل ما أوتً رسل هللا هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته} اآلٌة.
فلما تطلعوا إلى ما أعطى تعالى رسله ,من إنزال المالبكة علٌهم بالوحً
والكتب اإللهٌة والشرابع واألوامر والمناهً ,ونظروا إلى أنفسهم وإلى
الرسل؛ فزعموا أنه ال فرق بٌنهم وبٌن الرسل ,إذ كلهم من بنً اإلنسان,
وكلهم بشر فقالوا {:لن نإمن حتى نإتى مثل ما أوتً رسل هللا} ,فلما
تطلعوا إلى أمر لٌسوا أهالًا له وال قبل لهم به ,جاء الجواب من رب
األرباب سبحانه {:هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته}.
ٌعنً :أن هذا األمر لٌس كما ٌزعمون  ,وإنما ٌضع هللا تعالى فضله فً
مواقعه ,وهو أعلم بالموضع الذي ٌلٌق أن ٌضع فٌه الرسالة ,وكفى به
علٌما ًا سبحانه.
فلٌست القضٌة عبثا ًا وال طفرة وال رمٌة حجر قد رماها بشر ال ٌدري أٌن
تقع -تعالى عن ذلك؛ بل هو كما قال  {:هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته}.
وكما قال فً حبٌبه صلى هللا علٌه وسلم وختم النبوات والرساالت به{:
ولكن رسول هللا وخاتم النبٌٌن وكان هللا بكل شًء علٌما ًا}.
وكما قال فً خلٌله {:ولقد آتٌنا إبراهٌم رشده من قبل وكنا به عالمٌن}.
وقال فً سلٌمان {:ولسلٌمان الرٌح عاصفة تجري بؤمره إلى األرض التً
باركنا فٌها وكنا بكل شًء عالمٌن}.
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ثالثا ً :التنبٌه إلى عظمة فضل هللا تعالى وكمال حكمته ؛ وذلك أنه ٌضع
المراتب العلوٌة ,والمواهب اإللهٌة مواضعها الالبقة بها ,فإن وضع
المراتب فً غٌر موضعها ٌكون عبثا ًا ولعبا ًا مناقضا ًا للحكمة قال تعالى{:
وما خلقنا السموات واألرض وما بٌنهما العبٌن} ,كما أن حرمان المستحق
المستعد -هو ظلم ,وهو سبحانه منزه عن الظلم ,قال تعالى {:وما هللا ٌرٌد
ظلما ًا للعباد} ,وقال تعالى {:وما ربك بظالم للعبٌد } ,وقال تعالى {:أم
ٌخافون أن ٌحٌف هللا علٌهم ورسوله بل أولبك هم الظالمون}.
رابعا ً :التنبٌه إلى علوّ شان هذا الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وآله وسلم
ورفعة مقامه على سابر إخوانه :األنبٌاء والمرسلٌن ,حٌث خصه هللا تعالى
بمنصب عموم الرسالة وختم النبوات ,ولذلك كان صلى هللا علٌه وسلم
ٌتحدث بهذه النعمة شكراًا ,وعلن بها ذكراًا لفضل هللا تعالى الذي خصه
بالخصابص العظمى والمنن الكبرى.
فقد روى الشٌخان واللفظ لمسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال [:مثلً ومثل األنبٌاء من قبلً كمثل رجل بنى
بنٌانا ًا فؤحسنه وأجمله إالّ موضع لبنة من زاوٌة من زواٌاه ,فجعل الناس
ٌطوفون به ,وٌعجبون له ,وٌقولون هالّ وضعت هذه اللبنة – قال صلى
هللا علٌه وآله وسلم  :فؤنا اللبنة وأنا خاتم النبٌٌن].
وعن جابر رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:مثلً ومثل
األنبٌاء كمثل رجل بنى داراًا فؤتمها وأكملها إالّ موضع لبنة فجعل الناس
ٌدخلونها وٌتعجبون منها وٌقولون :لوال موضع اللبنة ,قال صلى هللا علٌه
وآله وسلم  :فؤنا موضع اللبنة  ,جبت فختمت األنبٌاء] هذا لفظ مسلم.
خامسا ً :التنبٌه إلى وجوب توقٌره وتعظٌمه وكمال األدب معه صلى هللا
علٌه وآله وسلم وأنه لٌس كغٌره من األمة؛ بل ولٌس كغٌره من األنبٌاء
والمرسلٌن  ,بل هو صلى هللا علٌه وسلم إمامهم وقابدهم وخطٌبهم
وخاتمهم وصاحب شفاعتهم  ,وأكرمهم على هللا تعالى ,وأفضلهم عند هللا
تعالى ,كلهم تحت لواء حمده وراٌة مجده.
فٌا .أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم اعرفوا لهذا الحبٌب األكرم فضله
صلى هللا علٌه وسلم .
فإنه صلى هللا علٌه وسلم إمام أنبٌاء هللا تعالى ,وسٌد خلق هللا تعالى ,وأكرم
األولٌن واآلخرٌن على هللا تعالى ,وأعظم خلق هللا تعالى ,فإنّ كل رسول
له مقامه فً الخالفة عن هللا تعالى.
ولقد قال هللا تعالى فً بٌان شرف خالفة آدم علٌه السالم {:وإذ قال ربك
للمالبكة إنً جاعل فً األرض خلٌفة} اآلٌة.
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وقال سبحانه فً شرف خالفة الخلٌل علٌه السالم {:قال :إنً جاعلك للناس
إماما ًا}اآلٌة.
وقال سبحانه فً شرف خالفة داود علٌه السالمٌ {:ا داود إنا جعلناك خلٌفة
فً األرض} اآلٌة.
وقال تعالى فً بٌان شرف خالفة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وفضلها
وعلو رتبتها على جمٌع مراتب الخلفاء {:إن الذٌن ٌباٌعونك إنما ٌباٌعون
هللا ٌد هللا فوق أٌدٌهم } اآلٌة  ,فتدبر وتبصر أٌها القارئ تفهم.
وأما الدلٌل على أنه صلى هللا علٌه وسلم أفضل األنبٌاء والمرسلٌن.
فإن األدلة على ذلك هً كثٌرة وشهٌرة لٌس موضع تفصٌلها هنا ,ولكن
نذكر جملة موجزة.
وذلك أن هللا تعالى جعله إمام األنبٌاء والمرسلٌن  ,وخطٌبهم  ,وقابدهم,
وصاحب شفاعتهم ,وأعطاه لواء الحمد الذي ٌدخل تحته:
آدم فمن دونه ,وأعطاه مقام السٌادة على جمٌع بنً آدم بما فٌهم األنبٌاء
والمرسلون.
فهو صلى هللا علٌه وسلم إمام األنبٌاء  :أمّهم حٌن كان فً الدنٌا لٌلة
اإلسراء فً بٌت المقدس,كما جاء فً صحٌح مسلم عن أبً هرٌرة رضً
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  [ :لقد رأٌتنً فً
الحجر وقرٌش تسؤلنً عن مسراي ,فسؤلتنً عن أشٌاء من بٌت المقدس لم
أثبتها -أي :لم أحفظها الشتغالً عنها بما هو أه ّم -فكربت كربة ما كربت
مثله ّ
قط ,قال صلى هللا علٌه وسلم  :فرفعه هللا لً أنظر إلٌه -أي :رفع له
بٌت المقدس – ما ٌسؤلوننً عن شًء إالّ أنبؤتهم به.
وقد رأٌتنً فً جماعة من األنبٌاء:
فإذا موسى قابم ٌصلً؛ فإذا رجل -أي :هو رجل -ضرب جعد كؤنه من
رجال شنوءة.
وإذا عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم قابم ٌصلً؛ أقرب الناس به شبها ًا عروة
بن مسعود الثقفً.
وإذا إبراهٌم علٌه السالم قابم ٌصلً؛ أشبه الناس به صاحبكم – ٌعنً نفسه
صلى هللا علٌه وسلم.
فحانت الصالة فؤممتهم  ,فلما فرغت من الصالة قال قابلٌ :ا محمد هذا
مالك صاحب النار فسلّم علٌه ,فالتفت إلٌه فبدأنً بالسالم].
وفً رواٌة ابن أبً حاتم عن أنس رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم – فً حدٌثه عن اإلسراء -قال  [:فلم ألبث إالّ ٌسٌراًا حتى اجتمع
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ناس كثٌر ,ثم ّأذن مإذن ,فؤقٌمت الصالة فقمنا صفوفا ًا ننتظر من ٌإمّنا ,
فؤخذ بٌدي جبرٌل فق ّدمنً فصلٌّت بهم] .
وهو صلى هللا علٌه وسم إمام المرسلٌن فً اآلخرة أٌضا ًا:
عن أبً كعب رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال [:إذا
كان ٌوم القٌامة كنت إمام النبٌٌن وخطٌبهم وصاحب شفاعتهم غٌر
فخر] .
وروى الترمذي عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [:أنا سٌد ولد آدم ٌوم القٌامة وال فخر ,وبٌدي لواء
الحمد وال فخر ,وما من نبًّ ٌومبذ آدم فمن سواه إالّ تحت لوابً ,وأنا أول
من تنشق عنه األرض وال فخر].
وروى مسلم وغٌره عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [:أنا سٌد ولد آدم ٌوم القٌامة ,وأول من تنشق عنه
األرض  ,وأول شافع وأوّ ل مشفع].
فهو سٌد ولد آدم صلى هللا علٌه وسلم؛ كما أنه أكرم األولٌن واآلخرٌن على
رب العالمٌن:
روى الترمذي والدرامً عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال ( :جلس
ناس من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌتذاكرون -وهم ٌنتظرونه,
قال فخرج صلى هللا علٌه وسلم حتى إذا دنا منهم سمعهم ٌتذاكرون ,فسمع
حدٌثهم – فقال بعضهم :عجبا ًا أن هللا تبارك وتعالى اتخذ من خلقه خلٌالًا-
اتخذ إبراهٌم خلٌالًا ,وقال آخر :ماذا بؤعجب من كالم موسى -كلمه هللا
تكلٌما ًا ,وقال آخر  :وعٌسى كلمة هللا وروحه ,وقال آخر :آدم اصطفاه هللا.
فسلم رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم علٌهم وقال [:قد سمعت كالمكم
وعجبكم:
إن إبراهٌم خلٌل هللا -وهو كذلك ,وإن موسى نجً هللا – وهو كذلك ,وإن
عٌسى روح هللا وكلمته -وهو كذلك ,وآدم اصطفاه هللا – وهو كذلك.
أال وأنا حبٌب هللا وال فخر ,وأنا حامل لواء الحمد ٌوم القٌامة تحته آدم فمن
دونه وال فخر ,وأنا أول شافع وأول مشفع ٌوم القٌامة وال خر ,وأنا أول
من ٌحرك حلق الجنة فٌفتح هللا لً فٌدخلنٌها ومعً فقراء المإمنٌن وال
فخر ,وأنا أكرم األولٌن واآلخرٌن وال فخر] ,وعند الدرامً [:وأنا أكرم
األولٌن واآلخرٌن على هللا وال فخر]).
انظر ( فتح الباري).
عزاه فً (الفتح) إلى اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم.
73

وروى الدرامً فً (سننه) عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال ( :إن
هللا تعالى فضّل محمداًا على األنبٌاء وعلى أهل السماء).
قالواٌ :ا بن عباس بم فضّله على أهل السماء – أي المالبكة علٌهم السالم -
؟!.
قال ( :إن هللا تعالى قال ألهل السماء {:ومن ٌقل منهم إنً إله من دونه
فذلك نجزٌه جهنم كذلك نجزي الظالمٌن} ,وقال هللا تعالى لمحمد صلى هللا
علٌه وآله وسلم  {:إنا فتحنا لك فتحا ًا مبٌنا ًا  .لٌغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك
وما تؤخر }).
قالوا :فما فضله على األنبٌاء؟.
قال( :قال هللا ّ
عز وج ّل {:وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه لٌبٌن لهم}
اآلٌة -أي :رسالته خاصة بقومه ,-وقال هللا ّ
عز وج ّل لمحمد صلى هللا علٌه
وآله وسلم  {:وما أرسلناك إال كافة للناس } ,فؤرسله إلى الجن واإلنس
}).اهـ .
وروى الدرامً عن جابر رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قال [:أنا قابد المرسلٌن وال فخر ,وأنا خاتم النبٌٌن وال فخر ,وأنا أول شافع
وأول مشفع وال فخر].
وأما األدلة على أن هللا تعالى قد خصه بخصابص لم ٌعطها غٌره من
األنبٌاء صلوات هللا علٌه وعلٌهم:
فاعلم أنه قد جاء فً كثٌر من اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة ما ٌثبت
قطعا ًا أن هللا تعالى قد خص رسوله سٌدنا محمداًا صلى هللا علٌه وسلم
بخصابص لم ٌعطها غٌره من األنبٌاء والرسل ,وهً كثٌرة وشهٌرة,
وإننً أذكر طرفا ًا منها :مقام اإلسراء ومقام المعراج الجسمانً
والروحانً ,والمقام المحمود ,ومقام الخالفة العظمى ,ومقام الوسٌلة,
ومقامه عن ٌمٌن العرش  ,ومقام األولٌات.
مقام اإلسراء والمعراج
قال هللا تعالى {:سبحان الذي أسرى بعبده لٌالًا من المسجد الحرام إلى
المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنرٌه من آٌاتنا إنه هو السمٌع البصٌر}.
والكالم على هذه اآلٌة الكرٌمة له وجوه:
األول :هذه اآلٌة الكرٌمة تثبت اإلسراء من المسجد الحرام إلى المسجد
األقصى بنص قوله تعالى {:أسرى بعبده} ,وتثبت المعراج إلى السموات
السبع ؛ إلى سدرة المنتهى ,وما هنالك بإشارة قوله تعالى {:لنرٌه من آٌاتنا
هذا لفظ الدرامً ,وعزاه الحافظ السٌوطً فً (الخصابص) إلى أبً ٌعلى
والطبرانً والبٌهقً.
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} ,فإن هذه اآلٌات جاء ذكرها فً مطلع سورة النجم التً جاء فٌها النص
على المعراج الجسمانً قال تعالى {:ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة
المنتهى عندها جنة المؤوى} ,فهذه اآلٌات صرٌحة فً أنه صلى هللا علٌه
وسلم قد عرج به إلى العالم العلوي ,ولما انتهى إلى سدرة المنتهى هناك
رأى جبرٌل علٌه السالم بالحقٌقة الجبرٌلٌة ,وهذه سدرة المنتهى هً فوق
السماوات السبع ,لٌست هً فً األرض وال فً السموات  ,بل فوقها بدلٌل
قوله تعالى {:عندها جنة المؤوى} ,وال شك أن جنة المؤوى هً فوق
السماوات  ,وسقفها عرش الرحمن كما جاء فً صحاح األحادٌث النبوٌة.
ثم قال سبحانه  {:إذ ٌغشى السدرة ما ٌغشى} -قال أبو هرٌرة رضً هللا
عنه ٌ ( :غشاها نور الخالّق)؛ أي :وذلك حٌن تجلّى رب العزة لرسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عند السدرة  ,وهناك أعطاه هللا قوّ ة فً بصره وثباتا ًا
فً فإاده  {:ما زاو البصر وما طغى} بل ثبت فلم ٌحر بصره  ,ولم
ٌجاوز المنظور إلٌه.
وذلك أن من عظم النور أمام عٌنٌه فهو بٌن أمرٌن :إما أن ٌحار بصره
ضعفا ًا وتعبا ًا  ,أو ٌلتفت ٌمنة وٌسرة لٌرٌح بصره من الكلل ,إالّ إذا أعطً
قوة الثبات أمام ذلك النور الباهر ,وذلك فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء.
ثم قال سبحانه {:لقد رأى من آٌات ربه الكبرى} أي :تلك اآلٌات اإللهٌة
العلوٌة السماوٌة ,والسدرٌة ,والجنانٌة ,والعوالم الملكٌة واألرواح العالٌة
– كما سنوضحه إن شاء هللا تعالى -فهذه اآلٌات هً التً جاء ذكرها فً
سورة اإلسراء بقوله {:لنرٌه من آٌاتنا}.
الثانً :فً هذه اآلٌة الكرٌمة وجوه من األدلة على أن اإلسراء هو بالجسم
والروح وكذلك المعراج ,فإنّ قوله تعالى {:أسرى بعبده} أي:بجسمه
وروحه ,ال ٌحتمل غٌر ذلك ,أال ترى إلى قول هللا تعالى لموسى {:أن أسر
بعبادي لٌالًا} ,هل ٌخطر على بال العاقل أن المراد أن ٌسري موسى بروح
أتباعه ,أو أن ٌخٌل إلٌهم ,أو أن ٌرٌهم مناماًا؟ ,بل إن كل عاقل ٌعلم أنّ
المراد أن ٌسري بهم أجساداًا وأرواحا ًا  ,على أن قوله تعالى {:بعبده} تدل
ثانٌا ًا على أن اإلسراء بالجسم  ,إذ أن اسم العبد ال ٌطلق على الروح بدون
جسم فتلك ٌقال لها :روح ,بل اسم العبد ٌطلق علٌه جسما ًا وروحا ًا.
كما أنّ قوله تعالى {:من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى } ٌد ّل على
أن اإلسراء بالجسم؛ وذلك ألن تحدٌد المسافات الحسٌة األرضٌة هو من
شؤن األجسام ,أما األرواح فإنها ال تقٌدها األماكن المحسوسة  ,وال تحدها
المسافات ,ألن األرواح من العالم اللطٌف األمري ,وأما األجسام فهً من
العالم الكثٌف األرضً.
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ولما كانت قضٌة اإلسراء بالجسم  ,وما فٌها من قطع المسافات الشاسعة
فً مدة قصٌرة – وذلك من خوارق العادات  ,وعجابب األمور ,لما كان
األمر كذلك بدأ هللا تعالى قضٌة اإلسراء بما ٌزٌل العجب ,وٌرفع الرٌب,
وٌقطع دابر الشك واالضطراب فقال {:سبحان الذي أسرى بعبده لٌالًا} فبدأ
قصة اإلسراء بالتسبٌح الدال على كمال قدرة هللا تعالى  ,وعظمة قوته,
ونزاهته أن ٌعجزه أمر من األمور العظام ,والقضاٌا الجسام ,أو أن
ٌصعب علٌه شًء من ذلك ,وبٌّن فً بدبه بالتسبٌح أنّ جمٌع القضاٌا
العادٌة والخارقة للعادة كلها سواء بالنسبة لقدرته ,وأن ذلك كله على هللا
ٌسٌر.
وهذا من سنن هللا تعالى فً إخباراته عن القضاٌا العظام التً فٌها مظاهر
القدرة ,ومشاهد اإلبداع والقوّ ة ,فإنه سبحانه ٌبدأها بالتسبٌح إجالالًا لعظمته,
وتنزٌها ًا لمقامه أن ٌعجزه شًء أو أن ٌصعب علٌه.
ومن ذلك قوله {:سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن
أنفسهم ومما ال ٌعلمون}.
فهو سبحانه جعل بٌن النباتات كلها زوجٌة ,وبٌن أصناف اإلنسان
والحٌوان ,وبٌن الجمادات -وفً هذا دلٌل على عظمة قدرته سبحانه ,
وربطه األسباب بمسبباتها ,وخلقه الفاعلٌة والقابلٌة ,والفعل واالنفعال,
وتخصٌص كل بخاصته دلٌل على سعة حكمته سبحانه ,فبدأ سبحانه الخبر
عن هذا األمر العظٌم بالتسبٌح ,لٌبٌن لعباده عظمة قدرته على كل شًء ,
وأنه تعالى تنزه عن أن ٌعجزه شًء أو ٌصعب علٌه شًء.
ومن ذلك قوله  {:فسبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون} اآلٌات
الكرٌمة.
فإن تقلٌب اللٌل والنهار ,وإذهاب الظالم عن العالم ونشر النور ,وطً
النور ومد الظالم؛ فً ذلك دلٌل على قدرته سبحانه وسعة علمه وحكمته-
فبدأ الخبر بالتسبٌح.
ومن هذا قوله تعالى {:سبحان الذي أسرى بعبده لٌالًا } ٌعنً أن قضٌة
اإلسراء  ,والمعراج هً قضٌة واقعٌة عظٌمة الشؤن ,مستندة إلى قدرة هللا
تعالى وقوته وعلمه وعناٌته ,فهو الذي أسرى بعبده بقوته سبحانه وبعناٌته
وبحفظه ورعاٌته  ,ونعم الصاحب فً السفر وهو سبحانه ,وكان صلى هللا
علٌه وسلم ٌقول {:الله ّم أنت الصاحب فً السفر ] الحدٌث ,فال مجال
لالرتٌاب واالضطراب ,وال مجال لإلنكار واالستكبار ,فإن قضٌة اإلسراء
والمعراج هً معجزة خارقة للعادة البشرٌة.
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الثالث :قوله تعالى {:إنه هو السمٌع البصٌر} فً هذا التذٌٌل تنبٌه إلى
عظمة المسموعات التً سمعها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لٌلة
المعراج ,وعظمة تلك المبصرات والمشهودات التً رآها ,وأن ذلك ال
ٌتحمله كل سامع وال كل بصٌر ,ولكن هللا تعالى السمٌع البصٌر  ,الذي ال
حد وال انتهاء لقوة سمعه وبصره سبحانه -هو الذي أعطى رسوله سٌدنا
محمداًا صلى هللا علٌه وسلم قوة فً سمعه  ,وقوة فً بصره ,حتى سمع
تلك المسموعات العلوٌة ,وأبصر تلك المشاهد السنٌة وثبت لذلك.
ومن تلك المسموعات سمعه :صرٌف األقالم فً المستوى األعلى ,وقال
صلى هللا علٌه وسلم  [:ثم رفعت لمستوى أسمع فٌه صرٌف األقالم].
ّ
وعز من الحق ج ّل
وأعلى من ذلك سماعه كالم الحق ,وخطاب الحق ج ّل
وعال ,ومن تلك الخطابات أمره بالصلوات الخمس كما فً حدٌث
المعراج -صلى هللا علٌه وسلم .
ومن تلك المبصرات التً رآها صلى هللا علٌه وسلم رإٌته آٌات ربه
الكبرى ,قال تعالى {:لقد رأى من آٌات ربه الكبرى}.
وأعلى من ذلك كله رإٌته رب العزة عند سدرة المنتهى  ,قال تعالى {:إذ
ٌغشى السدرة ما ٌغشى } – أي :اذكر { :إذ ٌغشى السدرة ما ٌغشى} أي:
حٌن غشٌتها أنوار الخالّق عندما تجلّى  ,فالقرآن ٌذكر تلك الحالة بصٌغة
المضارع وإن كانت الرإٌة حصلت قبل تصوٌراًا وحكاٌة الحال  ,كما هو
نظٌر قوله تعالى {:إذ ٌوحً ربك إلى المالبكة أنً معكم فثبتوا الذٌن آمنوا
} اآلٌة  ,مع أن اآلٌة تذكر ما جرى فً غزوة بدر ؛ وقد مضت من قبل.
وهذا ال ٌتنافى مع اآلٌات المتقدمة على هذه اآلٌة فً سورة النجم من
رإٌته صلى هللا علٌه وسلم لجبرٌل علٌه السالم  ,فإنه حق ثابت فً
األحادٌث الصحٌحة .
وقد تقدم معنا أن فاتحة سورة النجم هً صرٌحة فً إثبات المعراج  ,أما
فاتحة سورة اإلسراء فهً صرٌحة فً إثبات اإلسراء  ,ومشٌرة إلى إثبات
المعراج فً قوله تعالى {:لنرٌه من آٌاتنا} إذ لم ٌرد بهذه اآلٌات تلك الجبال
واألشجار والودٌان -ما بٌن المسجد الحرام والمسجد األقصى؛ فإنّ هذه
اآلٌات ٌراها جمٌع المسافرٌن فً ذهابهم وإٌابهم .
ولٌس المراد أٌضا ًا جدران بٌت المقدس وأعمدته وأبوابه فإن كل من دخله
ٌراها وٌشاهدها – مع أنه سبحانه ٌقول {:لنرٌه من آٌاتنا} أي :نخصه  ,إذاًا
فهناك آٌات أسمى وأجل وأعلى  ,وهً تلك اآلٌات التً رآها فً معراجه
إلى العالم العلوي ,كما جاء ذلك فً أحادٌث المعراج التً سنوردها بعد إن
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شاء هللا تعالى – وهً التً ذكرها سبحانه بقوله فً سورة النجم {:لقد رأى
من آٌات ربه الكبرى}.
قال تعالى {:والنجم إذا هوى .ما ضل صاحبكم وما غوى .وما ٌنطق عن
الهوى .إن هو إال وحً ٌوحى .علمه شدٌد القوى .ذو مرة فاستوى .وهو
باألفق األعلى .ثم دنا فتدلى .فكان قاب قوسٌن أو أدنى  .فؤوحى إلى عبده
ما أوحى .ما كذب الفإاد ما رأى  .أفتمارونه على ما ٌرى .ولقد رآه نزلة
أخرى .عند سدرة المنتهى  .عندها جنة المؤوى .إذ ٌغشى السدرة ما
ٌغشى .ما زاو البصر وما طغى  .لقد رأى من آٌات ربه الكبرى}.
أقسم سبحانه بالنجم إذا هوى  ,والمراد وهللا تعالى أعلم  :جمٌع النجوم
حٌن تهوي من المشرق إلى المغرب  ,وهً فً ش ّدة سرعتها مع كبر
حجمها وعظمة جرمها تقطع تلك المسافات العلوٌة الواسعة ,واألبعاد
الشاسعة ,من مشرقها المحدد لها ,إلى مغربها المحدد لها ,فً الوقت
المعٌن لها ,بحٌث ال تزٌد علٌه ,وال تنقص عنه ,وال تتقدمه وال تتؤخر
عنه ,وال ثانٌة الثانٌة ,وكل ٌسبح فً فلكه دون أن ٌجاوزه إلى غٌره ,
حتى ال ٌحدث اضطراب فً سٌرها وال اصطدام فً أجرامها ,وهكذا
األمر دوالٌك -لٌل ونهار {:كل فً فلك ٌسبحون} -بالمقادٌر المحكمة ,
واألوامر المبرمة ,قال تعالى { :والنجوم مسخرات بؤمره} ,وقال تعالى{:
ذلك تقدٌر العزٌز العلٌم} ,فق ّدر لها سٌرها ,ومواقعها المتباعدة عن بعضها
بنسب معٌنة  ,ومواقع شروقها وغروبها قال تعالى {:فال أقسم بمواقع
النجوم  ,وإنه لقسم لو تعلمون عظٌم } ,وفً هذا تنبٌه للعقالء إلى التعقل
والتفكر فً عظم هذا األمر ودقة حسابه  ,وتقدٌر مقادٌره ,وقدرة خالقه,
وسعة علمه ,وعظمة حكمته ,قال تعالى {:فالق اإلصباح وجعل اللٌل سكنا ًا
والشمس والقمر حسبانا ًا ذلك تقدٌر العزٌز العلٌم }.
وفً هذا القسم تنبٌه للعاقل إلى التفكر واالعتبار فً قدرة الذي أجرى تلك
النجوم الكثٌرة الكبٌرة فً جرمها  ,وسٌّرها فً أحسن نظام ,وأبدع إحكام
 ,دون أن ٌعترٌها خلل أو فساد أو اضطراب ببعضها .
وفً هذا كله تنبٌه للعاقل إلى أن الذي قدر على كل ما هناك  ,وأشهد عباده
بؤعٌنهم ذلك لهو قادر على أن ٌرفع حبٌبه األكرم  ,ورسوله األفخم إلى
تلك العوالم السماوٌة وما فوقها من العوالم العلوٌة  ,وٌطوي له تلك األبعاد
والمسافات مع حفظ جسمه الشرٌف صلى هللا علٌه وسلم وصٌانته  ,وأن
ٌرٌه تلك اآلٌات الكبرى والمشاهد العظمى  ,فً تلك العوالم العلٌا.
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ومن هنا ٌفهم اللبٌب تلك المناسبة بٌن القسم بالنجم وما ٌلٌه من قصة
المعراج فً قوله تعالى {:ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها
جنة المؤوى}.
ولكن قبل أن ٌذكر سبحانه قصة العروج إلى تلك العوالم وسدرة المنتهى ,
ق ّدم مقدمة محكمة ومقطوعا ًا بها  ,ومسلمة عند جمٌع الناس ؛ حتى إنها
مسلمة عند أعداء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذٌن عارضوه وعاندوه
فقال سبحانه  {:ما ضل صاحبكم وما غوى}.
والمعنى :أن هذا الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم قد نشؤ بٌنكم ,وتربّى
على مشهدكم  ,فهو صاحبكم الذي تعرفونه من صغره إلى أن بلغ وشب
فٌكم ,إلى أن بلغ سنّ األربعٌن ,وأنتم أعلم الناس بسٌره وسٌرته الحسنة ,
لم تعثروا له على كذبة وال خٌانة وال فاحشة وال رذٌلة بل كلكم تعلمون أنه
الصادق األمٌن ,الذي ما ض ّل وما غوى ,بل هو على الهدى والرشاد فً
علمه وعمله  ,وقصده وفعله ,فإن الضاللة ضد الهدى ,والغواٌة ضد
الرشاد.
وقوله تعالى {:ما ضل صاحبكم وما غوى} فٌه أعظم حجّ ة ,وأقوى تح ّد
للذٌن كذبوه صلى هللا علٌه وسلم وكفروا به ,ألنهم لو كانوا رأوا منه أدنى
كذبة  ,أو أقل خٌانة من األموال أو األعراض وغٌرهما ,أو عثروا على
أق ّل زلّة صدرت منه صلى هللا علٌه وسلم منذ صغره إلى بلوغه األربعٌن
ثم تنزل علٌه النبوة -لقالوا له  :أنت فً األمس كنت تعمل كٌت وكٌت فما
بالك اآلن تنهانا عمّا كنت تفعله  ,فإنهم كانوا أعلم بؤحواله وأقواله
وأعماله ,ألنه صلى هللا علٌه وسلم تربّى ونشؤ فٌهم ,فلم ٌعرفوا عنه كذبا ًا ,
وال عبثا ًا  ,وال سفاهة ,ولم ٌنقضوا علٌه أمراًا واحداًا قط كما قال تعالى {:أم
لم ٌعرفوا رسولهم فهم له منكرون} -أي :بل هم ٌعرفونه بصدقه وأمانته
وحصانته كما ٌعرفون آباءهم ,حتى أنّ أشدهم إنكاراًا وجحوداًا وعناداًا كانوا
ٌقرون بصدقه وأمانته وعفته  ,دون تردد منهم:
فهذا أبو جهل ٌصرّ ح البن أخته  :المسور بن مخرمة بؤن محمداًا صادق لم
ٌكن لٌكذب على هللا تعالى -وذلك أن المسور بن مخرمة قال :قلت لخالً
أبً جهل :أي خال هل كنتم تتهمون محمداًا صلى هللا علٌه وسلم بالكذب
قبل أن ٌقول ما قال – أي أنه رسول هللا تعالى؟.
فقال أبو جهل ٌ :ا بن أختً لقد كان محمد وهو فٌنا شاب ٌدعى الصادق
األمٌن ,فلما وخطه الشٌب لم لٌكن لٌكذب على هللا تعالى.
والمعنى أنه صلى هللا علٌه وسلم فً حال صباه وشبابه لم ٌكذب ّ
قط مع
الناس  ,فلما كبرت سنه وبلغ األربعٌن لم ٌكن لٌكذب على هللا تعالى ,
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وٌقول :أنا نبً ورسول ولٌس بذاك ,فال ٌعقل أن ٌكذب على هللا بعد ما بلغ
األربعٌن  ,فإنه فً شبابه ما كذب؛ بل هو الصادق األمٌن كما تعرفونه.-
قال المسور :فقلت إذاًا لم ال تتبعونه؟!.
فقال أبو جهل :تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف -فؤطعموا فؤطعمنا  ,وسقوا
فسقٌنا ,وأجاروا فؤجرنا ,ثم قالت بنو هاشم -:أي :مفتخرٌن علٌنا – فٌنا
نبًّ هللا ؛ فمن أٌن ندرك هذه؟.اهـ.
فؤعمته العصبٌة الجاهلٌة وصدته عن سبٌل الهدى والرشاد ,وسلك طرٌق
الجحود والعناد -نعوذ باهلل العظٌم من شر الحاسد والحاقد والمعاند الجاحد.
ولما نزلت آٌة {:وأنذر عشٌرتك األقربٌن} صعد رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم جبل الصفاء ونادى أصول القبابل حتى اجتمعوا فقال لهم [:أرأٌتكم
إن أخبرتكم أن خٌالًا بالوادي ترٌد أن تغٌر علٌكم أكنتم مصدقًّ ]؟
فقالوا كلهم -وفٌهم أبو لهب وغٌره  :-نعم نص ّدقك ٌا محمد ما جربنا علٌك
إال صدقا ًا.
قال صلى هللا علٌه وسلم  [:فإ ّنً نذٌر لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد ] –أي:
أنذركم عذاب هللا تعالى الذي هو أقرب وأسرع من خٌل عدوكم لو
اجتمعت علٌكم فً الوادي خلفكم.
وأما قوله تعالى {:وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى} ففً هذا
بٌان ح ّقٌّة نطقه  ,وبٌان تعرٌف الحق له ,وتنزٌه نطق رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم أن ٌصدر عن هوى ,ولم ٌقل :وما ٌنطق بالهوى ,لٌبٌّن أن
نطقه صلى هللا علٌه وآله وسلم هو نطق بالحق ,وهو صادر عن الحق
الذي هو هدى هللا تعالى ووحٌه  ,ال عن غًّ  ,وال عن ضالل  ,فإذا لم
ٌصدر عن هوى فكٌف ٌنطق بالهوى؟.
وإنما نطقه صلى هللا علٌه وسلم صادر عن وحً ٌوحى إلٌه من هللا تعالى
رب العالمٌن ,لٌصلح به ,وٌهدي به ,وٌسعد به العالمٌن ,وهذا ٌشمل نطقه
بالقرآن والس ّنة قال تعالى {:وأنزل هللا علٌك الكتاب والحكمة } -أي :السنة
النبوٌة ,وص ّح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال [:أال وإ ّنً أوتٌت الكتاب
ومثله معه] أي :مثله فً مطلق الوحً من هللا تعالى ,وهذا هو الس ّنة بال
رٌب -واألدلة على ذلك مبسوطة فً كتابً( :سٌدنا محمد رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ) فارجع إلٌه
وأما قوله تعالى  {:علمه شدٌد القوى ذو مرة فاستوى} ففً هذا بٌان
صفات كمال واسطة الوحً إلٌه  ,وبٌان محاسن واسطة العلم إلٌه – الملك
الذي أرسله هللا تعالى بالقرآن والوحً لتعلٌمه ذلك ,أال وهو جبرٌل األمٌن
علٌه السالم.
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فوصفه بالعلم والقوة  ,وجمال المنظر وحسن الصورة ,وكمال الفهم
والحصانة والذكاء – وفً هذا تعدٌل لسند الوحً  :القرآنً والنبوي,
وشهادة بصدق النبوة المحمدٌة  ,وأن الطٌور على أشكالها تقع  ,فلٌس
هناك سحر وال كهانة  ,وإنما هو كالم هللا تعالى ووحٌه إلى رسوله صلى
هللا علٌه وسلم .
ثم ذكر سبحانه استواء جبرٌل علٌه السالم فقال ج ّل وعال {:فاستوى وهو
باألفق األعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسٌن أو أدنى فؤوحى إلى عبده ما
أوحى ما كذب الفإاد ما رأى}.
فذكر سبحانه استواء جبرٌل علٌه السالم الذي هو واسطة التعلٌم والوحً
إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ,ودنوّ ه وتدلٌه وقربه من رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم بؤنه  :قدر قاب قوسٌن أو أدنى من ذلك ,ولٌس هذا
من باب التردد والشك  ,ولكن من باب تحقٌق قدر المسافة ,وأنها ال تزٌد
على قاب قوسٌن أصالًا  ,كما قال تعالى {:وأرسلناه إلى مابة ألف أو
ٌزٌدون} فهذا من باب تحقٌق العدد ,وأنهم ال ٌنقصون عن مابة ألف ألبتة.
{ ما كذب الفإاد ما رأى} وفً هذا ٌخبر سبحانه عن تصدٌق فإاده صلى
هللا علٌه وسلم لما رأته عٌناه ,وأن القلب الشرٌف ص ّدق العٌن ,فما رآه
صلى هللا علٌه وسلم ببصره صدقه فإاده وعلم أنه كذلك على الحقٌقة ,
ولٌس ذلك من باب التخٌٌل إلٌه أو الوهم ,كمن رأى شٌبا ًا على خالف ما
هو به فكذب فإاده بصره  ,بل توافقت رإٌة القلب مع رإٌة البصر
وطابقت لها  ,فهً رإٌة حق  ,ومعاٌنة صدق  ,فال ٌنبغً للمعاندٌن أن
ٌنكروا وٌكابروا فً ذلك  ,وٌجادلوا وٌماروا.
قال تعالى {:أفتمارونه على ما ٌرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة
المنتهى عندها جنة المؤوى}.
والمعنى أ ّنه صلى هللا علٌه وسلم رأى جبرٌل علٌه السالم على صورته
الحقٌقٌة التً خلقه هللا تعالى علٌها – له ستمابة جناح ,قد س ّد األفق ,وذلك
دون السماء  ,ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عند بطحاء م ّكة فاستوى له
جبرٌل {:وهو باألفق األعلى ثم دنا فتدلى } اآلٌات.
ورآه مرة أخرى فوق السماوات عند سدرة المنتهى  ,وجبرٌل على
صورته الحقٌقٌة  ,وكان هذا لٌلة اإلسراء والمعراج.
وأما قوله تعالى {:إذ ٌغشى السدرة ما ٌغشى ما زاو البصر وما طغى لقد
رأى من آٌات ربه الكبرى }  ,فالظاهر من هذه اآلٌات أنها تشٌر إلى
رإٌته صلى هللا علٌه وسلم رب العزة وأنه سبحانه تجلّى له صلى هللا علٌه
وآله وسلم عند سدرة المنتهى  ,كما تجلّى لموسى علٌه السالم عند الجبل,
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غٌر أن الجبل لم ٌستقر بل جعله د ّكا ًا  ,وموسى علٌه السالم لم ٌثبت للرإٌة
بل خرّ صعقا ًا  ,أما سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فإنه ثبت بقوة من هللا
تعالى  ,حتى أنه صلى هللا علٌه وسلم ما زاو بصره وما طغى  ,أي :ما
حار بصره وال دهش  ,وما طغى أي :ما جاوز المنظور إلٌه ,كما ٌدل
على ذلك األحادٌث الواردة فً ذلك  ,وكما هو فحوى سٌاق اآلٌات  ,وكما
هو فحوى سٌاق المعراج الشرٌف.
أما األحادٌث  :فمنها المرفوع ومنها الموقوف – ولكن له حكم المرفوع
ألنه ال مجال للرأي فً ذلك  ,فقد جاء فً قوله تعالى {:إذ ٌغشى السدرة ما
ٌغشى } عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالٌ ( :غشاها نور الخالق
سبحانه) ,وجاء عن الحسن أنه قال ( :غشٌها نور رب العزة جل شؤنه
فاستنارت) ,وجاء عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال ( :غشٌها رب
العزة عز وج ّل ) .
وهذه األقوال تشٌر إلى تجلًّ رب العزة بالرإٌة لرسوله الكرٌم صلى هللا
علٌه وسلم عند سدرة المنتهى  ,وقد تجلى بالنور الباهر  ,وٌشهد لذلك كله
ما جاء فً ( صحٌح ) مسلم عن عبد هللا بن شقٌق قال  :قلت ألبً ذرّ
رضً هللا عنه لو رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم لسؤلته  ,فقال
 ( :عن أي شًء كنت تسؤله ؟ )  ,فقال  :كنت أسؤله هل رأٌت ربك ؟ .
قال أبو ذر رضً هللا عنه  (:قد سؤلته فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم [ :
رأٌت نوراًا]) -أي :رأٌت ربً وقد تجلّى بالنور ,ففً هذا إثبات رإٌته
صلى هللا علٌه وسلم ربّه ,إذ لو لم ٌكن رآه لكان الجواب بقوله :لم أر ربًّ.
وكان هذا التجلً النورانً عند السدرة فغشٌتها أنوار الرب ّ
عز وج ّل -كما
تقدم عن الحسن وغٌره.
وبناء على هذا ٌكون الظرف وهو { إذ} متعلقا ًا بما بعده من الجملة المنفٌة,
وال ٌضر التقدم على ما النافٌة  ,ألنه ٌتوسع فً الظرف ما ال ٌتوسع فً
غٌره .
أو ٌكون متعلقا ًا بفعل محذوف وهو  :اذكر ,وجاءت صٌغة الفعل المضارع
وهو  {:إذ ٌغشى} لحكاٌة الحال الماضٌة استحضاراًا لصورتها البدٌعة ,
وهذا ال ٌتنافى مع رإٌته صلى هللا علٌه وسلم جبرٌل علٌه السالم؛ كما
دلّت على ذلك اآلٌات السابقة.

انظر ذلك كله فً تفسٌر ابن كثٌر ,و ( الدر المنثور) ,واآللوسً – وغٌرها.
انظر تفسٌر األلوسً وغٌره.
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والقول بإثبات رؤٌته صلى هللا علٌه وسلم ربه لٌلة المعراج بالبصر؛
القول بذلك ثابت عن كثٌر من الصحابة رضً هللا عنهم والتابعٌن فمن
بعدهم.
قال القاضً عٌاض رحمه هللا تعالى  :وروي عن ابن عباس رضً هللا
عنهما أنه صلى هللا علٌه وسلم رأى ربه بعٌنً رأسه  ,ومثله عن أبً ذر
وكعب رضً هللا عنهما والحسنٌ -عنً البصري -رحمه هللا تعالى؛ وكان
– الحسنٌ -حلف على ذلك.
قال القاضً  :وحكً مثله عن ابن مسعود وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما ,
وأحمد بن حنبل ,وحكى أصحاب المقاالت عن أبً الحسن األشعري
وجماعة من أصحابه أنه صلى هللا علٌه وآله وسلم رأى ربه.اهـ.
وقد نقل ذلك أٌضا ًا اإلمام النووي ثم قال :وأما صاحب التحرٌر فإنه اختار
إثبات الرإٌة  ,قال والحجج فً هذه المسؤلة وإن كانت كثٌرة ولك ّنا ال
نتمسك إالّ باألقوى منها  ,وهو حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما القابل :
( أتعجبون أن تكون الخلة إلبراهٌم علٌه السالم ,والكالم لموسى علٌه
السالم ,والرإٌة لمحمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ).
قال :وعن عكرمة  :سبل ابن عباس رضً هللا عنهما  :هل رأى محمد
صلى هللا علٌه وآله وسلم ربه؟ ,فقال( :نعم).
قال :وقد روي بإسناد ال بؤس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضً هللا
عنه أنه قال ( :رأى محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ربه).
قال :وكان الحسن ٌحلف  :لقد رأى محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم
ربه.اهـ.
قال صاحب التحرٌر :واألصل فً الباب حدٌث ابن عباس حبر األمة
والمرجوع إلٌه فً المعضالت ,وقد راجعه ابن عمر رضً هللا عنهما فً
هذه المسؤلة وراسله :هل رأى محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ربّه؟ فؤخبره
أ ّنه رآه.
ثم قال صاحب التحرٌر :وإذا صحّ ت الرواٌات عن ابن عباس رضً هللا
عنهما فً إثبات الرإٌة؛ وجب المصٌر إلى إثباتها  ,فإنها لٌست مما ٌدرك
بالعقل؛ وٌدرك بالظن ,وإنما ٌتلقى بالسماع ,وال ٌستجٌز أحد أن ٌظن بابن
عباس أنه تكلم فً هذه المسؤلة بالظن واالجتهاد إلخ.
قال اإلمام النووي بعدما نقل ذلك :فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم رأى ربه بعٌنً رأسه لٌلة اإلسراء
لحدٌث ابن عباس وغٌره مما تقدم ,وإثبات هذا ال ٌؤخذونه إالّ بالسماع من
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رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم – هذا مما ال ٌنبغً أن ٌتش ّكك فٌه
.اهـ.
قال عبد هللا غفر هللا تعالى له :وال شك أن نقل إثبات الرإٌة عن ابن عباس
وغٌره هو أمر ثابت من طرق متعددة,ومن ذلك:
ما رواه اإلمام أحمد بسند صحٌح عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:رأٌت ربً ّ
عز وج ّل].
وأخرج الطبرانً فً (األوسط ) بسند صحٌح عن ابن عباس رضً هللا
عنهما أنه كان ٌقول ( :إنّ محمداًا صلى هللا علٌه وآله وسلم رأى ربه
مرتٌن :مرّ ة ببصره,ومرّ ة بفإاده).
وأخرج الطبرانً أٌضا ًا عن ابن عباس أنه قال ( :نظر محمد صلى هللا
علٌه آله وسلم إلى ربه) ,قال عكرمة :فقلت له :نظر محمد صلى هللا علٌه
وسلم إلى ربه ؟ ,فقال ( :نعم؛ جعل الكالم لموسى علٌه السالم  ,والخلّة
إلبراهٌم علٌه السالم  ,والنظر لمحمد صلى هللا علٌه وسلم ).
وأخرج البٌهقً فً كتاب (الرإٌة) عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال( :
إن هللا اصطفى إبراهٌم بالخلة ,وآصطفى موسى بالكالم ,واصطفى محمداًا
صلى هللا علٌه وسلم بالرإٌة).
وأخرجه البٌهقً بلفظ آخر  ( :أتعجبون أن تكون الخلة إلبراهٌم علٌه
السالم  ,والكالم لموسى علٌه السالم  ,والرإٌة لمحمد صلى هللا علٌه وآله
وسلم ) .
وأخرج ابن مردوٌه عن أنس رضً هللا عنه قال ( :رأى محمد صلى هللا
علٌه وسلم ربه).
وأخرج النسابً والحاكم وصححه وابن مردوٌه عن ابن عباس رضً هللا
عنهما قال ( :أتعجبون أن تكون الخلة إلبراهٌم  ,والكالم لموسى ,والرإٌة
لمحمد صلى هللا علٌه وعلٌهم وسلّم تسلٌما ًا ) .
وأما قول أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً الهً عنها لمسروق كما جاء فً
(صحٌح) مسلم ( :من زعم أن محمداًا صلى هللا علٌه وسلم قد رأى ربه فقد
أعظم على هللا الفرٌة ) ,ثم قالت له  ( :أو لم تسمع أن هللا تعالى ٌقول  {:ال
تدركه األبصار وهو ٌدرك األبصار وهو اللطٌف الخبٌر } ,فلٌس
مقصودها نفً رإٌة النظر بالبصر  ,وإنما مقصودها نفً رإٌة اإلدراك
واإلحاطة بالبصر  ,وهذا واضح من استداللها باآلٌة الكرٌمة ,فإن اآلٌة
تنفً اإلدراك ال تنفً أصل الرإٌة بال إدراك  ,ألن الرإٌة بالنظر بال
انظر (الخصابص الكبرى).
انظر (الدر المنثور).
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إدراك هو الثابت بنص اآلٌة قال تعالى {:وجوه ٌومبذ ناضرة إلى ربها
ناظرة } ,فهذه اآلٌة هً قول هللا تعالى  ,وتلك اآلٌة هً قول هللا تعالى –
وال اختالف بٌنهما؛ { ولو كان من عند غٌر هللا لوجدوا فٌه اختالفا ًا كثٌراًا
}.
وبٌان ذلك أن الرإٌة نوعان :رإٌة نظر بالبصر  ,ورإٌة إدراك وإحاطة
بالبصر أو البصٌرة ؛ فاألولى ثابتة وهً ال تستلزم إدراك الكنه وال
اإلحاطة بما ٌرى ,والثانٌة تقتضً ذلك ,فاهلل تعالى ال ٌدرك وال ٌحاط به
علما ًا  ,وال ٌدرك وال ٌحاط به قدرة ,وال ٌدرك وال ٌحاط بصراًا بل هو
ّ
وعز .
المدرك والمحٌط بكل شًء علما ًا وقدرة وبصراًا ج ّل
وإذا أردت ما ٌقرب لك ذلك -بال مشابهه -فإنك ترى السماء ناظراًا إلٌها
ببصرك  ,ولكنك لم ٌدرك بصرك حقٌقتها  ,ولم تحط بها رإٌة  ,فؤنت
ّ
وأعز و { لٌس كمثله
تراها نظراًا ولكن لم تدركها بصراًا  ,وهللا تعالى أج ّل
شًء وهو السمٌع البصٌر }.
فقوله تعالى {:إذ ٌغشى السدرة ما ٌغشى} هو ٌشٌر إلى النور الذي تجلّى به
على رسوله وحبٌبه صلى هللا علٌه وسلم  ,وقد رأى هللا تعالى بعٌنً بصره
 ,ولكن { ما زاو البصر } ,أي :ما دهش وال حار  { ,وما طغى } أي  :ما
جاوز المنظور إلٌه  ,والمتجلًّ علٌه بالنور الباهر القاهر  ,ألن هللا تعالى
أعطاه قوّ ة قوٌة خارقة للعادة فً سمعه صلى هللا علٌه وسلم وبصره ,
حتى سمع ما سمع  ,وشاهد ما شاهد  ,ورأى رب العزة  ,وإلى هذا ٌشٌر
بقوله سبحانه  {:لنرٌه من آٌاتنا إنه هو السمٌع البصٌر } ,فاهلل تعالى الذي
ال ٌتناهى سمعه وبصره  ,أعطى حبٌبه األكرم قوة فً سمعه وبصره
فرأى الحق  ,وسمع الكالم من الحق ج ّل وعال ,ولوال ذاك لزاو البصر
وطغى ,وذلك أن من شاهد النور الباهر فهو ال محالة إمّا :أن ٌحار بصره
وٌكل وٌدهش  ,أو ٌلتفت ٌمٌنا ًا أو شماالًا لٌرٌح بصره  ,وٌخفف عنه سطوة
النور أمامه  ,إذاًا الذي غشً السدرة هو نور هللا تعالى كما تقدم من األدلة
.
وكما ورد فً رواٌة أحمد وغٌره  [:فلما غشٌها من أمر هللا ما غشٌها
تغٌّرت فما أحد من خلق هللا تعالى ٌستطٌع أن ٌصفها من حسنها ] الحدٌث.
وكما جاء فً رواٌة النسابً عن أنس رضً هللا عنه فً حدٌث المعراج
وفٌه  [:وأتٌت إلى سدرة المنتهى فغشٌتنً ضبابة – أي :سحابة من نور-
فخررت ساجداًا  ,فقٌل لً -:أي :فقال هللا تعالى لً -إنً ٌوم خلقت
السماوات واألرض فرضت علٌك ] الحدٌث.
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وفً رواٌة ابن أبً حاتم عن أنس رضً هللا عنه ما ٌفسر ذلك  [:ثم انطلق
بً حتى انتهى إلى الشجرة – أي :سدرة المنتهى – فغشٌتنً سحابة فٌها
من كل لون – أي :من ألوان الجمال والحسن – وخررت ساجداًا هلل تعالى,
فقال الهن تعالى ٌ :ا محمد إنً ٌوم خلقت السماوات واألرض فرضت علٌك
وعلى أمتك خمسٌن صالة ] الحدٌث – أي :فبعد ذلك خ ّففها هللا تعالى إلى
خمس صلوات عمالًا ,ولها أجر الخمسٌن فضالًا وكرما ًا .
فالمتجلً عند السدرة هو هللا تبارك وتعالى.
وممل ٌدل على إثبات رإٌته صلى هللا علٌه وسلم ربّه لٌلة اإلسراء
والمعراج – سٌاقات أحادٌث المعراج وفحواها  ,وذلك من وجوه متعددة :
أوالًا  :قوله صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث المعراج  [:فانطلق بً جبرٌل
حتى أتى بً السماء الدنٌا فاستفتح ,فقٌل  :من ؟ فقال  :جبرٌل ,فقٌل :ومن
معك؟ ,فقال :محمد صلى هللا علٌه وسلم  ,فقٌل :وقد أرسل إلٌه؟,قال, :
نعم ,قٌل :فمرحبا ًا به فلنعم المجًء جاء ].
وهكذا كلما استفتح سماء بعد سماء قٌل له ذلك  ,وقال لهم جبرٌل علٌه
السالم ذلك .فقوله [:وقد أرسل إلٌه] معناه  :وهل أرسل هللا تعالى داعٌا ًا إلى
محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌدعوه إلى حضرة رب ّ
العزة
والجالل  ,وذلك الداعً هو أنت ٌا جبرٌل ,وقد أرسلك إلٌه لتؤتً معه إلى
رب العالمٌن ؟.
وقد جرت عادة الملوك والعظماء؛ إذا دعوا من هو كرٌم علٌهم أن ٌكرموه
بحسن اللقاء واالجتماع ,وحسن الحدٌث معه وبحسن اإلقبال علٌه,ال أنهم
إذا دعوه فؤجاب دعوتهم ,ودخل رحابهم  ,ألقوا الحجاب  ,وتحدثوا إلٌه من
وراء الحجاب .
فال تشبٌه وال تمثٌل فإنه سبحانه  {:لٌس كمثله شًء وه } ,ولكن له المثل
األعلى – أي :الوصف األكمل واألحسن ,واألنزه واألعز واألرفع ,على
وجه ال ٌتناهى فً حسنه وكماله.
فهو سبحانه لما أرسل إلى حبٌبه األكرم صلى هللا علٌه وسلم جبرٌل علٌه
السالم ٌدعوه إلى حضرته سبحانه ,وأمر جبرٌل علٌه السالم أن ٌصحبه
فً مسٌره  ,وٌفتح له األبواب ,وٌعلم به الحجاب الموكلٌن بفتح األبواب –
أي :أبواب السماوات -لٌستقبلوا عظٌم الجناب صلى هللا علٌه وسلم بكمال
التحٌة والحفاوة والتكرٌم ,وهكذا سماء فوق سماء ,إلى سدرة المنتهى ,إلى
ّ
العزة وحٌّاه ربّ
مستوى سمع فٌه صرٌف األقالم ,إلى مقام حٌّا فٌه ربّ
العزة وكلّمه ,وأوحى إلٌه ووجه إلٌه أوامر؛وأهمها فرابض الصلوات
الخمسة ,وأتحفه بعطاٌا من كنوز العرش -كما قال صلى هللا علٌه وسلم –
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وأكرمه بعطاٌا ,ومنحه بخصابص :منها ما ٌرجع إلٌه ,ومنها ما فٌه تكرٌم
ألمته -كما فً حدٌث الدالبل.
أترى أن ذلك كله من وراء الحجاب؟! ,كال بل كان ذلك من غٌر حجاب.
ثانٌا ًا :جاء فً حدٌث المعراج قوله صلى هللا علٌه وسلم  [:ففرض هللا علًّ
خمسٌن صالة فً كل ٌوم ولٌلة ,فنزلت حتى انتهٌت إلى موسى ,فقال لً:
ما فرض ربك علٌك وعلى أمتك؟ قلت :خمسٌن صالة ,فقال :ارجع إلى
ربك فاسؤله التخفٌف ,فإن أمتك ال تطٌق ذلك ,فرجعت إلى ربً فقلت ٌ :ا
ربً خ ّفف عن أمتً -فحط عنً خمسا ًا] ,إلى أن قال صلى هللا علٌه وآله
وسلم  [:فلم أزل أرجع بٌن ربً وبٌن موسى  ,حتى قالٌ :ا محمد إنهنّ
خمس صلوات كل ٌوم ولٌلة  ,فكل صالة عشر ,فتلك خمسون صالة]
الحدٌث.
فقوله صلى هللا علٌه وسلم  [:فلم أزل أرجع بٌن ربً وبٌن موسى ] ظاهر
فً رإٌته صلى هللا علٌه وسلم ربه فً جمٌع ذلك كما هو فحوى الحدٌث ,
ولٌس هناك شًء ٌنفً ذلك؛ ال من ناحٌة النقل وال العقل.
وقول موسى علٌه السالم [:ارجع إلى ربك ] ظاهر فً رإٌته صلى هللا
علٌه وسلم ربه حٌن ٌرجع إلٌه وٌكلمه ,إذ لو كان الكالم من وراء الحجاب
لقال له موسى  :كلّم ربك من مكانك.
ثالثا ًا :إن كان المقصود من معراجه صلى هللا علٌه وسلم إلى المأل األعلى
هو اطالعه على عجابب السماوات واألرض وملكوتها – إذا كان هذا
المقصود فحسب كان ٌكتفى باطالعه صلى هللا علٌه وسلم وإراءته ذلك
وهو فً عالم األرض كما حصل ذلك لسٌدنا إبراهٌم الخلٌل علٌه السالم ,
قال تعالى {:وكذلك نري إبراهٌم ملكوت السموات واألرض ولٌكون من
الموقنٌن}.
وإن كان المقصود من المعراج هو تكلٌم هللا تعالى من وراء الحجاب
فحسب  ,فإن ذلك ممكن فً األرض كما حصل لسٌدنا الكلٌم علٌه السالم؛
قال تعالى {:ولما جاء موسى لمٌقاتنا وكلمه ربه} اآلٌة.
وإن كان المقصود هو اجتماعه باألنبٌاء قبله فحسب ,فلقد حصل له ذلك
فً بٌت المقدس  ,ففً لٌلة إسرابه صلى هللا علٌه وسلم لبٌت المقدس
اجتمعوا به كلهم ,وصلّى بهم إماما ًا -كما ورد فً الصحاح.
بل هناك مقصد أسمى ,ومطلب أعلى ,أال وهو رإٌة رب العزة ج ّل وعال
عند سدرة المنتهى.
فما أكرم هذا الحبٌب األكرم على هللا تعالى ,وما أعظم مقامه عند هللا
تعالى -لقد دعاه سبحانه إلٌه ,ورفعه فوق الطباق ,وفتح له األبواب,
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وكشف له الحجاب ,حتى عاٌن وشاهد رب األرباب ,بال حٌرة وال
اضطراب {:ما زاو البصر وما طغى} ,صلى هللا تعالى علٌه وآله وسلم
ّ
حق قدره ومقداره العظٌم ,فً كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم هللا
العظٌم  ,وعلٌنا وعلى والدٌنا والمسلمٌن أجمعٌن -آمٌن.
مقام السٌادة العا ّمة
ومن جملة المقامات التً خصه هللا تعالى بها صلى هللا علٌه وآله وسلم أنه
سٌد ولد آدم أجمعٌن :
روى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وآله وسلم  [ :أنا سٌد ولد آدم ٌوم القٌامة  ,وأوّ ل من ٌنشق عنه القبر
 ,وأول شافع وأوّ ل مش ّفع ] .
وروى الشٌخان والترمذي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً رضً
هللا علٌه وآله وسلم قال  [ :أنا سٌد الناس ٌوم القٌامة  ,وهل تدرون بم ذلك
؟.
ٌجمع هللا األولٌن واآلخرٌن فً صعٌد واحد ٌ ,سمعهم الداعً وٌنفذهم
البصر  ,وتدنو الشمس منهم ,فٌبلغ الناس من الغم والكرب ما ال ٌطٌقون
وال ٌحتملون] الحدٌث ٌؤتً بتمامه.
وإنما خصّ ٌوم القٌامة بالذكر فقال صلى هللا علٌه وسلم  [:أنا سٌد الناس
ٌوم القٌامة] ,من أن له السٌادة فً الدنٌا واآلخرة ,هذا ألن الناس كلهم على
مختلف مللهم ٌقرون له بالسٌادة ٌوم القٌامة ,وٌشهدون له بذلك ,وأما فً
الدنٌا فمنهم ومنهم.
ومن وجه آخر :فإن السٌد هو الذي ٌرجع إلٌه فً مها ّم األمور وعظابمها
وشدابدها ,ولٌس هناك أه ّم وال أعظم وال أشد من أمور اآلخرة.
وإلى هذا كله ٌشٌر بقوله صلى هللا علٌه وسلم -بعد ما أعلن سٌادته وأعلم
األمة بها  [ :-هل تدرون بم ذاك؟ٌ ,جمع هللا األولٌن واآلخرٌن فً صعٌد
واحد] وذكر من تلك المهام والشدابد لٌعلموا من ٌرجعون إلٌه إذا ح ّل بهم
ذلك.
مقام لواء الحمد
لقد ورد فً كثٌر من األحادٌث النبوٌة ,الواردة فً مناسبات مختلفة  ,ورد
فً ذلك كله ما ٌثبت خصوصٌته صلى هللا علٌه وآله وسلم بلواء الحمد
الذي ٌدخل تحته جمٌع األنبٌاء ؛ آدم فمن دونه صلوات هللا علٌه وعلٌهم
أجمعٌن.
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فمن ذلك ما رواه الترمذي عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:أنا سٌد ولد آدم ٌوم القٌامة وال فخر  ,وبٌدي
لواء الحمد وال فخر ] الحدٌث.
ومن ذلك حدٌث الترمذي والدرامً فً قوله صلى هللا علٌه وسلم [ أال وأنا
حبٌب هللا وال فخر ,وأنا حامل لواء الحمد ٌوم القٌامة وال فخر ] الحدٌث.
وقد تكلمت على بعض خصابص لواء الحمد فً كتاب ( :اإلٌمان بعوالم
اآلخرة) فارجع إلٌه.
المقام المحمود
قال هللا تعالى {:ومن اللٌل فتهجد به نافلة لك عسى أن ٌبعثك ربك مقاما ًا
محموداًا }.
وهذا هو مقام الشفاعة العظمى العامّة لجمٌع أهل الموقف  ,فإ ّنه ٌشفع بهم
صلى هللا علٌه وسلم  ,وٌنقذهم من طول الموقف وكرباته وأهوالها ,بعد أن
ضجّ وا وصاحوا واستغاثوا بالرسل  ,وطلبوا منهم الشفاعة فلم ٌستجٌبوا
لهم ,بل اعتذروا وقال كل واحد منهم  :نفسً نفسً نفسً؛ ال تهمنً الٌوم
إالّ نفسً  ,اذهبوا إلى غٌري ,حتى انتهوا إلى إمام المرسلٌن صلوات هللا
تعالى وسالمه علٌه وعلٌهم أجمعٌن فقال [:أنا لها  ,أنا لها] ,وهناك ٌتقدم
فٌشفع وٌش ّفع  ,وٌنفضّ أمر الموقف ,وكلهم ٌحمدونه صلى هللا علٌه وسلم
على موقفه المشرف ,وٌثنون علٌه بقٌامه هذا المقام المحمود .
روى البخاري عن ابن عمر رضً هللا عنهما فً تفسٌر المقام المحمود
قال ( :إن الناس ٌصٌرون ٌوم القٌامة جثى أو ّ
جثا ًا – أي :جماعات -كل
أمّة تتبع نبٌهاٌ ,قولونٌ :ا فالن اشفع حتى تنتهً الشفاعة إلى النبً صلى
هللا علٌه وآله وسلم  ,فذلك ٌوم ٌبعثه هللا المقام المحمود) .
وروى البخاري عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :قال النبً صلى هللا
علٌه وآله وسلم  [:ما ٌزال الرجل ٌسؤل الناس – أيٌ :سؤلهم من المال
ّ
تكثراًا فوق الحاجة – حتى ٌؤتً ٌوم القٌامة لٌس فً وجهه مزعة لحم],
وقال ( :إن الشمس تدنو ٌوم القٌامة حتى ٌبلغ العرق نصف األذن ,
فبٌناهم كذلك -أي :فً كربات الموقف – إذ استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم
قال الزرقانً :جثى :بضم الجٌم وفتح المثلثة المخففة منوّ نا ًا مقصوراًا  ,قال
الحافظ :جمع جثوة كخطوة وخطى  ,ثم قال :وقال ابن الجوزي  :عن ابن الخشاب
إنما هو ّ
جثا ًا بفتح المثلثة وتشدٌدها جمع جاث مثل :غاز وغزاًا – أي :جماعات,اهـ
وهذا الموقوف له حكم المرفوع كما هو معلوم عند أهل الحدٌث .
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بمحمد صلى هللا علٌه وسلم فٌشفع لٌقضى بٌن الخلق ,فٌمشً حتى ٌؤخذ
بحلقة الباب فٌومبذ ٌبعثه هللا مقاما ًا محموداًا) .
وروى الشٌخان واللفظ لمسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم قال [:أنا سٌد الناس ٌوم القٌامة ,وهل تدرون بم
ذاك ؟.
ٌجمع هللا ٌوم القٌامة األولٌن واآلخرٌن فً صعٌد واحد ,فٌسمعهم الداعً,
وٌنفذهم البصر ,وتدنو الشمس  ,فٌبلغ الناس من الغم والكرب ما ال
ٌطٌقون وما ال ٌحتملون  ,فٌقول بعض الناس لبعض :أال ترون ما أنتم
فٌه؟ ,أال ترون ما قد بلغكم؟ ,أال تنظرون من ٌشفع لكم إلى ربّكم؟ ,فٌقول
بعض الناس لبعض  :ابتوا آدم -فٌؤتون آدم فٌقولون ٌا آدم أنت أبو البشر:
خلقك هللا بٌده ,ونفخ فٌك من روحه ,وأمر المالبكة فسجدوا لك -اشفع لنا
عند ربك ,أال ترى إلى ما نحن فٌه ؟ ,أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟.
فٌقول آدم :إن ربً غضب الٌوم غضبا ًا لم ٌغضب قبله مثله  ,ولن ٌغضب
بعده مثله ,وإنه نهانً عن أكل الشجرة فعصٌته -نفسً نفسً اذهبوا إلى
غٌري  ,اذهبوا إلى نوح.
فٌؤتون نوحا ًا فٌقولون ٌ :ا نوح أنت أوّ ل الرسل إلى األرض  ,وسمّاك هللا
عبداًا شكوراًا  -,اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فٌه ؟ ,أال ترى إلى
ما قد بلغنا ؟.
فٌقول لهم :إن ربً قد غضب الٌوم غضبا ًا لم ٌغضب قبله مثله  ,ولن
ٌغضب بعده مثله  ,وإنه قد كانت لً دعوة دعوت بها على قومً – نفسً
نفسً اذهبوا إلى إبراهٌم صلى هللا علٌه وسلم .
فٌؤتون إبراهٌم فٌقولون  :أنت نبًّ هللا وخلٌله من أهل األرض ؛ اشفع لنا
عند ربك  ,أال ترى إلى ما نحن فٌه ؟ ,أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟.
فٌقول لهم إبراهٌم  :إن ربً قد غضب الٌوم غضبا ًا لم ٌغضب قبله مثله ,
ولن ٌغضب بعده مثله  - ,وذكر كذباته – نفسً نفسً اذهبوا إلى غٌري
اذهبوا إلى موسى صلى هللا علٌه وسلم .
فٌؤتون موسى فٌقولونٌ :ا موسى أنت رسول هللا  ,فضّلك برساالته
وبتكلٌمه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك  ,أال ترى إلى ما نحن فٌه ؟ ,أال
ترى إلى ما قد بلغنا ؟,
فٌقول موسى صلى هللا علٌه وسلم  :إن ربً قد غضب الٌوم غضبا ًا لم
ٌغضب قبله مثله  ,ولن ٌغضب بعده مثله  ,وإنً قتلت نفسا ًا لم أومر بقتلها
– نفسً نفسً اذهبوا إلى عٌسى صلى هللا علٌه وسلم .
كما فً (صحٌح ) البخاري :كتاب الزكاة.
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فٌؤتون عٌسى فٌقولون ٌ :ا عٌسى أنت رسول هللا  ,وكلّمت الناس فً المهد
 ,وكلمة منه ألقاها إلى مرٌم وروح منه -فاشفع لنا إلى ربك ,أال ترى إلى
ما نحن فٌه ؟ ,أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟.
فٌقول لهم عٌسى صلى هللا علٌه وسلم  :إن ربً قد غضب الٌوم غضبا ًا لم
ٌغضب قبله مثله ,ولن ٌغضب بعده مثله – ولم ٌذكر له ذنبا ًا – نفسً نفسً
إذهبوا إلى غٌري؛ اذهبوا إلى محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم .
فٌؤتونً فٌقولون ٌ :ا محمد أنت رسول هللا وخاتم األنبٌاء ,وغفر هللا لك ما
تقدم من ذنبك وما تؤخر – اشفع لنا عند ربك  ,أال ترى إلى ما نحن فٌه؟,
أال ترى إلى ما قد بلغنا ؟ .قال صلى هللا علٌه وسلم  :فؤنطلق فآتً تحت
العرش فؤقع ساجداًا لربً  ,ثم ٌفتح هللا علًّ وٌلهمنً من محامده وحسن
الثناء علٌه شٌبا ًا لم ٌفتحه ألحد قبلً  ,ثم ٌقالٌ :ا محمد ارفع رأسك  ,سل
تعطه  ,اشفع تش ّفع  ,فؤرفع رأسً فؤقول ٌ :ا ربّ أمتً أمتً  ,فٌقالٌ :ا
محمد أدخل الجنة من أمتك من ال حساب علٌه من الباب األٌمن من أبواب
الجنة ؛ وهم شركاء الناس فٌما سوى ذلك من األبواب  ,والذي نفس محمد
بٌده إن ما بٌن المصراعٌن من مصارٌع الجنة لكما بٌن مكة وهجر  ,أو
ما بٌن مكة وبصرى ].
وهكذا ٌشفع النبً صلى هللا علٌه وسلم شفاعة عامّة لجمٌع أهل الموقف ,
ثم ٌشفع الشفاعات الخاصة ,كما بٌّنت ذلك مفصالًا مع األدلة فً كتاب :
(اإلٌمان بعوالم اآلخرة ) فارجع إلٌه تجد أنواع الشفاعات هناك .
مقام قٌامه صلى هللا علٌه وسلم عن ٌمٌن العرش
روى الترمذي وصححه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم  [:أنا أوّ ل من تنشق عنه األرض  ,فؤكسى حلّة
من حلل الجنة ,ثم أقوم عن ٌمٌن العرش – لٌس أحد من الخالبق ٌقوم ذلك
المقام غٌري ].
وهذه خصٌصة شرّ ف هللا تعالى بها حبٌبه األكرم صلى هللا علٌه وآله وسلم
لم ٌنلها أحد من الخالبق غٌره؛ وال المالبكة علٌهم السالم – فإنها من جملة
الخالبق .
مقام الوسٌلة
الوسٌلة فً اللغة :هً التً ٌتوصل بها إلى تحصٌل المقصود المحمود.
وأما الوسٌلة التً خصّ هللا تعالى بها سٌدنا محمداًا صلى هللا علٌه وسلم
فهً علم على أعلى منزلة فً الجنة ,لٌس فوقها منزلة  ,وهً أقرب
المصراعان  :جانبا الباب .
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منازل الجنة إلى العرش وأرفعها  ,فهذه منزلة رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم وداره فً الجنة دلّت على ذلك األحادٌث النبوٌة ومنها:
ما رواه الترمذي واإلمام أحمد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال [:إذا صلٌّتم علًّ فسلوا لً الوسٌلة ] ,قٌلٌ :ا
رسول هللا وما الوسٌلة؟.
قال [ :أعلى درجة فً الجنة  ,ال ٌنالها إالّ رجل واحد  ,وأرجو أن أكون
أنا هو ] .
وروى ابن مردوٌه بإسناده عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال :
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [:إن الوسٌلة درجة عند هللا لٌس فوقها
درجة ,فسلوا هللا أن ٌإتٌنً الوسٌلة على خلقه].
وروى ابن مردوٌه أٌضا ًا عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه رفعه قال [ :صلّوا
علًّ صالتكم  ,وسلوا هللا لً الوسٌلة ] فسؤلوه أو أخبرهم – أي :سؤله
الصحابة أو هو أخبرهم – فقال  [:إن الوسٌلة درجة فً الجنة  ,لٌس ٌنالها
إالّ رجل واحد  ,وأرجو أن أكون أنا ] .
وقد أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم أمته أن ٌسؤلوا هللا تعالى له الوسٌلة
لٌنالوا األجر العظٌم  ,والفضل الكبٌر المترتب على دعاء الوسٌلة.
فقد روى مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما أنه سمع
النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول:
[ إذا سمعتم المإذن فقولوا مثل ما ٌقول  :ثم صلّوا علًّ ؛ فإ ّنه من صلّى
علًّ صالة صلى هللا علٌه بها عشراًا  ,ثم سلوا هللا لً الوسٌلة فإ ّنها منزلة
فً الجنة ال تنبغً إالّ لعبد من عباد هللا ؛ وأرجو أن أكون أنا هو ,فمن
سؤل هللا لً الوسٌلة حلّت علٌه الشفاعة].
وروى الطبرانً عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [:سلوا هللا لً الوسٌلة  ,فإنه لم ٌسؤلها لً عبد فً
الدنٌا إالّ كنت له شهٌدا ُ أو شفٌعا ًا ٌوم القٌامة ] .
وروى البخاري عن جابر رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وآله وسلم :
[ من قال حٌن ٌسمع النداء :الله ّم ربّ هذه الدعوة التامّة ,والصالة القابمة,
آت محمداًا الوسٌلة والفضٌلة  ,وابعثه مقاما ًا محموداًا الذي وعدته -إال حلّت
له الشفاعة ٌوم القٌامة].
انظر تفسٌر ابن كثٌر.
انظر تفسٌر ابن كثٌر .
كما فً تفسٌر ابن كثٌر.
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صاحب مقام الخالفة العظمى – صلى هللا علٌه وسلم –
قال هللا تعالى مخاطبا ًا لحبٌبه األكرم صلى هللا علٌه وسلم  [ :إن الذٌن
ٌباٌعونك إنما ٌباٌعون هللا ٌد هللا فوق أٌدٌهم فمن نكث فإنما ٌنكث على
نفسه ومن أوفى بما عاهد علٌه هللا فسٌإتٌه أجراًا عظٌما ًا].
فسٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم هو خلٌفة هللا األعظم ؛ بمعنى أنه رسول
هللا الناطق عن وحً هللا تعالى  ,المبلغ أوامر هللا تعالى  ,والناهً عما نهى
هللا تعالى ,والحاكم بما أراه هللا تعالى ,المنتقم ألجل هللا تعالى  ,والرامً
بقوة هللا تعالى  ,المحفوف بعٌن هللا تعالى ,المإٌد بنصر هللا تعالى – الذي
من أطاعه فقد أطاع هللا تعالى  ,ومن عصاه فقد عصى هللا تعالى  ,ومن
باٌعه فقد باٌع هللا تعالى  ,ومن أوفى بما عاهده فقد أوفى بعهد هللا تعالى .
ولقد استخلف هللا تعالى أنبٌاءه صلوات هللا تعالى علٌهم :
قال العالّمة البٌضاوي  :جمٌع األنبٌاء ,استخلفهم هللا تعالى فً عمارة
األرض  ,وسٌاسة الناس  ,وتكمٌل نفوسهم  ,وتنفٌذ أمره سبحانه فٌهم – ال
لحاجة به تعالى إلى من ٌنوبه ؛ بل لقصور المستخلف علٌه – أي  :وهم
بنو آدم ممن لٌسوا بؤنبٌاء فإنهم قاصرون عن قبول فٌضه تعالى وتلقً
أوامره بغٌر واسطة  :ولذلك لم ٌستنبىء سبحانه ملكا ًا كما قال تعالى { :
ولو جعلناه ملكا ًا لجعلناه رجالًا} اآلٌة .اهـ .
ولكن لم ٌنل نبًّ مقام خالفته العظمى العامّة الشاملة بل هو فٌها متفرّ د
صلى هللا علٌه وسلم .
وبٌان ذلك أن هللا تعالى قال فً آدم على نبٌنا وعلٌه الصالة والسالم  {:إنً
جاعل فً األرض خلٌفة } اآلٌة.
وقال فً الخلٌل إبراهٌم على نبٌنا وعلٌه الصالة والسالم  {:وإذ ابتلى
إبراهٌم ربه بكلمات فؤتمهن قال :إنً جاعلك للناس إماما ًا } اآلٌة.
وقال لداود على نبٌنا وعلٌه الصالة والسالم ٌ {:ا داود إنا جعلناك خلٌفة
فً األرض} اآلٌة.
وقال لحبٌبه األكرم صلى هللا علٌه وسلم  {:إن الذٌن ٌباٌعونك إنما ٌباٌعون
هللا ٌد هللا فوق أٌدٌهم } ,اآلٌة.
فهذه اآلٌات القرآنٌة التً أعلن هللا تعالى فٌها منشور خالفته صلى هللا علٌه
وسلم  ,وبٌان خالقته وأهلٌته صلى هللا علٌه وسلم لهذا المقام الرفٌع -لم
تؤت هذه الكلمات الجامعات ألعلى مراتب الكماالت إالّ لسٌدنا محمد صلى
هللا علٌه وآله وسلم .
وإن فً طٌات هذه الكلمات الطٌبات  ,واآلٌات الكرٌمات من األسرار
واألنوار  ,والمعالً القدسٌة  ,واإلشارات القرآنٌة؛ فً ذلك ما ٌضٌق
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نطاق النطق عن استٌفابه  ,وتعجز العقول عن إحاطته واستقصابه  ,وال
ٌتسع التعبٌر عن كنه حقٌقة المراد – بكالم سالم من اإلٌهام واالنتقاد إالّ أن
نقول :قال هللا تعالى {:إن الذٌن ٌباٌعونك إنما ٌباٌعون هللا ٌد هللا فوق
أٌدٌهم}.
فؤ ّكد معنى خالفته عن هللا تعالى  ,ورفعة شؤنها وعلو مقامها بقوله ٌ { :د
هللا فوق أٌدٌهم } على طرٌق االستبناف لٌقرر أنّ عقد المٌثاق مع هذا
الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم  ,هو عقد مٌثاق مع هللا تعالى  ,ثم أ ّكد
ذلك أٌضا ًا فقال سبحانه  { :فمن نكث فإنما ٌنكث على نفسه ومن أوفى بما
عاهد علٌه هللا فسٌإتٌه أجراًا عظٌما ًا } لٌكونوا موقنٌن حقا ًا أنّ معاهدتهم مع
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هً معاهدة مع هللا تعالى .
ولقد جاءت هذه اآلٌة الكرٌمة – أي  :قوله تعالى  { :إن الذٌن ٌباٌعونك }
اآلٌة جاءت على طرٌق الفصل ,أي :من غٌر وصل بعاطف ,جاءت بعد
قوله تعالى  {:إنا أرسلناك شاهداًا ومبشراًا ونذٌراًا لتإمنوا باهلل ورسوله
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصٌالًا  .إن الذٌن ٌباٌعونك } اآلٌة.
جًء بذلك لٌتبٌّن للعاقل وجه السبب الموجب لتعظٌمه صلى هللا علٌه وسلم
وتوقٌره فوق كل معظم وموقر من المخلوقات  ,وأنّ حقا ًا على كل مسلم أن
ٌعظم هذا الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم فوق كل معظم  ,وٌوقره
فوق كل موقر ؛ ألنه خلٌفة هللا األعظم – وهذان هما المذكوران بقوله
تعالى  { :وتعزروه وتوقروه } .
وقد أثنى هللا تعالى على الذٌن آمنوا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه  ,وبٌّن أنهم هم المفلحون
– أي  :الذٌن ظفروا بخٌر الدنٌا واآلخرة  ,ونالوا سعادة الدنٌا واآلخرة ؛
قال هللا تعالى  { :فالذٌن آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي
أنزل معه أولبك هم المفلحون } .
فتعظٌمه صلى هللا علٌه وسلم ونصره وتوقٌره – ذلك مقتضى اإلٌمان به
– واجب على كل مسلم .
ولقد كان أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌعظمونه فوق تعظٌم
العظماء  ,وٌرون أن ذلك هو حق علٌهم ٌتطلبه إٌمانهم .
فقد جاء فً الصحٌحٌن – من حدٌث صلح الحدٌبٌة – أن عروة بن مسعود
–الذي جاء وقتبذ من قبل المشركٌن – جعل ٌرمق النبً صلى هللا علٌه
وآله وسلم بعٌنٌه – وقد أسلم عروة بن مسعود بعد وحسن إسالمه – قال :
فو هللا ما تنخم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نخامة إالّ وقعت فً كف
رجل منهم – أي  :من الصحابة – فدلك بها وجهه وجلده  ,وإذا أمرهم
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رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤمر ابتدروا أمره  ,وإذا توضؤ كادوا
ٌقتتلون على وضوبه  ,وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده  ,وما ٌح ّدون
النظر إلٌه تعظٌما ًا له صلى هللا علٌه وسلم .
فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه فً مكة فقال  :أي قوم  :وهللا لقد
وفدت على الملوك  ,ووفدت على قٌصر وكسرى والنجاشً  ,وهللا إن
رأٌت – أي  :ما رأٌت – ملكا ًا قط ٌعظمه أصحابه مثل ما ٌعظم أصحاب
محمد محمداًا .
وهللا إن تنخم – أي  :ما تنخم – نخامة إالّ وقعت فً كف رجل منهم فدلك
بها وجهه وجلده  ,وإذا أمرهم ابتدروا أمره  ,وإذا توضؤ كادوا ٌقتتلون
على وضوبه  ,وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده  ,وما ٌح ّدون النظر إلٌه
تعظٌما ًا له – وإنه قد عرض علٌكم ّ
خطة رشد فاقبلوها  . . .الحدٌث .
وإذا أردت أن تعرف أدب المالبكة علٌهم السالم الذٌن هم عباد مكرمون
وكٌف كان تعظٌمهم لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وإجاللهم
إٌّاه – فانظر إلى السٌد المكٌن والروح األمٌن  :جبرٌل على نبٌنا وعلٌه
الصالة والسالم حٌن جاء إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم بصورة رجل
أعرابً ٌعلّم الناس مجامع أمور دٌنهم بسإاله وقاله وحاله  ,وكٌف كان
موقف أدبه مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وتعظٌمه له  ,وإجالله إٌّاه ,
حتى إنّ الصحابة جعلوا ٌقولون مرة بعد مرة  :ما رأٌنا رجالًا أش ّد توقٌراًا
لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من هذا – أي  :جبرٌل علٌه السالم . -
وحدٌث جبرٌل علٌه السالم جاء فً الجوامع والسنن والمسانٌد  ,وقد رواه
اإلمام أحمد فً ( مسنده ) برواٌات وفٌها :
عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال  :بٌنما نحن عند
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم – فجاء رجل – فذكر من هٌبته -أي :
شدٌد بٌاض الثٌاب شدٌد سواد الشعر  ,ال ٌرى علٌه أثر السفر وال ٌعرفه
م ّنا أحد .
وقال  [ :أأدنو ] ؟  ,فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [ :أدنه ] فدنا ,
فقال  [ :أدنه ] فدنا  ,فقال  [ :أدنه ] فدنا حتى كاد ركبتاه تمسّان ركبتٌه .
فقال ٌ [ :ا رسول هللا أخبرنً عن اإلٌمان ] .
فقال صلى هللا علٌه وسلم  [ :تإمن باهلل ومالبكته وكتبه ورسله والٌوم
اآلخر وتإمن بالقدر ] .
قال  [ :فما اإلسالم ] ؟ .
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قال  [ :إقام الصالة  ,وإٌتاء الزكاة  ,وحج البٌت  ,وصٌام رمضان,وغسل
من الجنابة – هذه رواٌة  ,وفً رواٌة ذكر شهادة  :أن ال إله إالّ هللا محمد
رسول هللا ؛ كما فً رواٌة الصحٌحٌن . -
ثم قال – كما فً رواٌة أحمد التً نحن فٌها  [ : -كل ذلك ] .
قال – جبرٌل  [ : -صدقت صدقت ] .
فقال القوم  :ما أرٌنا رجالًا أش ّد توقٌراًا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من
هذا  ,كؤنه ٌعلم أنه رسول هللا . -
ثم قال ٌ [ :ا رسول هللا أخبرنً عن اإلحسان ] ؟ .
قال  [ :أن تعبد هللا كؤنك تراه  ,فإن ال تراه فإنه ٌراك ] .
ك ّل ذلك نقول  :ما رأٌنا رجالًا أش ّد توقٌراًا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
من هذا – فٌقول  [ :صدقت صدقت ] .
قال  [ :فؤخبرنً عن الساعة ] .
قال  [ :ما المسإول عنها بؤعلم من السابل ]  .قال  [ :صدقت ] .
قال ذلك مراراًا ما رأٌنا أش ّد توقٌراًا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من هذا
– ثم ولّى – أي  :ذهب . -
فقال صلى هللا علٌه وسلم  [ :هذا جبرٌل جاءكم ٌعلمكم دٌنكم ] الحدٌث –
أي ٌ :علمكم دٌنكم بسإاله وبحاله .
اختصاص هللا تعالى نبٌه سٌدنا محمداً
بأولٌات المعالً
صلى هللا علٌه وآله وسلم ّ
لقد اختصّ هللا تعالى سٌدنا محمداًا صلى هللا علٌه وآله وسلم بؤولٌات
الكماالت والمعالً ؛ تشرٌفا ًا له على غٌره  ,نذكر طرفا ًا منها :
األول  :فهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول من تنشق عنه األرض :
روى الترمذي عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وآله وسلم  [ :أنا أول الناس خروجا ًا إذا بعثوا ,وأنا خطٌبهم إذا وفدوا ,
وأنا مبشرهم إذا أٌسوا  ,لواء الحمد ٌومبذ بٌدي  ,وأنا أكرم ولد آدم على
ربً وال فخر ] .
الثانً  :وهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول من ٌنظر إلى ربه تبارك وتعالى :
عن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  [ :أنا سٌد الناس ٌوم القٌامة وال فخر  ,ما من أحد إال وهو تحت
لوابً ٌوم القٌامة ٌنتظر الفرج  ,وإنّ معً لواء الحمد  ,أنا أمشً وٌمشً
الناس معً حتى آتً باب الجنة فؤستفتح  ,فٌقال  :من هذا ؟ فؤقول  :محمد
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 ,فٌقال  :مرحبا ًا بمحمد ؛ فإذا رأٌت ربً خررت له ساجداًا أنظر إلٌه ]
.
الثالث :وهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول من ٌؤذن له بالكالم فٌثنً على هللا
تعالى:
روى البزار عن حذٌفة رضً هللا عنه قالٌ ( :جمع هللا الناس فً صعٌد
واحد وال تتكلم نفس إالّ بإذنه ,فٌكون أول من ٌدعى محمد صلى هللا علٌه
وآله وسلم فٌقول  [ :لبٌك وسعدٌك  ,والخٌر فً ٌدٌك ,والشر لٌس إلٌك ,
والمهديّ من هدٌت  ,وعبدك بٌن ٌدٌك وبك إلٌك  ,ال منجا وال ملجؤ منك
إالّ إلٌك  ,تباركت وتعالٌت سبحانك رب البٌت ] .
قال حذٌفة  :فعند ذلك ٌشفع فذلك قوله تعالى  { :عسى أن ٌبعثك ربك مقاما ًا
محموداًا } .
الرابع  :وهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول من ٌؤذن له بالسجود :
روى أحمد والبزار عن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  [ :أنا أول من ٌإذن له بالسجود ٌوم القٌامة ] الحدٌث
كما فً ( الخصابص ) .
وروى ابن حبان فً (صحٌحه ) عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  [ :إنّ لكل نبً ٌوم القٌامة منبراًا من نور ,
وإنً لعلى أطولها وأنورها  ,فٌجًء مناد ٌنادي  :أٌن النبً األمً ؟ قال :
فتقول األنبٌاء  :كلنا نبًّ أمًّ فإلى أٌن أرسل .
فٌرجع الثانٌة فٌقول  :أٌن النبً األمً العربً ؟ قال  :فٌنزل محمد صلى
هللا علٌه و آله وسلم حتى ٌؤتً باب الجنة فٌقرعه فٌقول – أي  :الخازن –
من ؟  ,فٌقول  :محمد – أو أحمد  , -فٌقال  :أوقد أرسل إلٌه ؟  ,فٌقول :
نعم  .فٌفتح له فٌدخل الجنة فٌتجلّى له الربّ تبارك وتعالى وال ٌتجلّى
لشًء قبله  ,فٌخرّ هلل تعالى ساجداًا ,وٌحمده بمحامد لم ٌحمده بها أحد ممن
كان قلبه  ,ولن ٌحمده بها أحد ممّن كان بعده  ,فٌقال له ٌ :ا محمد ارفع
.
رأسك  ,تكلم تسمع  ,واشفع تشفع ] الحدٌث
وأول مشفع :
الخامس  :وهو صلى هللا علٌه وآله وسلم أول شافع ّ
عزاه فً (الخصابص) إلى الحاكم والبٌهقً فً كتاب ( :الرإٌة).
انظر ( الخصابص )  ,وتفسٌر ابن كثٌر  ,وعزاه فً ( المواهب ) إلى الطبرانً
 ,وقال الزرقانً  :ورواه النسابً بإسناد صحٌح والحاكم وصححه كما فً ( الفتح )
 .اهـ .
انظر ( ترغٌب ) المنذري .
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روى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم  [ :أنا سٌد ولد آدم ٌوم القٌامة  ,وأوّ ل من ٌنشق عنه القبر ,
وأوّ ل شافع وأول مشفع ] .
فٌشفع صلى هللا علٌه وسلم الشفاعة العامّة  ,ثم ٌشفع الشفاعات الخاصة
فً إدخالهم الجنة .
وروى مسلم عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وآله وسلم  [ :أنا أول الناس ٌشفع فً الجنة  ,وأنا أكثر األنبٌاء تبعا ًا ] .
وروى أٌضا ًا عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال النبً صلى هللا علٌه وسلم
 [ :أنا أول شفٌع فً الجنة  ,لم ٌص ّدق نبًّ من األنبٌاء ما ص ّدقت  ,وإن
من األنبٌاء نب ٌّا ًا ما ٌص ّدقه من أمته إالّ رجل واحد ] .
والمعنى  :أنا أوّ ل من ٌشفع بالعصاة من أمتً فً دخول الجنة  ,أو المراد
أنا أول شافع فً الجنة لرفع درجات الناس فٌها .
السادس  :وهو صلى هللا علٌه وآله وسلم ّأول من ٌقضى بٌن أمته قبل
الخالئق :
روى مسلم وغٌره عن حذٌفة رضً هللا عنه أنّ رسول هللا صلى هللا علٌه
وآله وسلم قال  [ :أض ّل هللا عن الجمعة من كان قبلنا ؛ فكان للٌهود ٌوم
السبت – أي  :عٌداًا لهم  , -وكان للنصارى ٌوم األحد  ,فجاء هللا بنا فهدانا
لٌوم الجمعة  ,فجعل الجمعة والسبت واألحد  ,وكذلك هم فٌه تبع لنا ٌوم
القٌامة  ,نحن اآلخرون من أهل الدنٌا  ,واألوّ لون ٌوم القٌامة  ,المقضًّ
لهم قبل الخالبق ] .
السابع  :وهو صلى هللا علٌه وآله وسلم ّأول من ٌجوز الصراط بأمته :
جاء فً ( الصحٌحٌن ) وغٌرهما فً حدٌث طوٌل عنه صلى هللا علٌه
وسلم وفٌه قال  ( :ثم ٌضرب الصراط بٌن ظهرانً جهنم فؤكون أوّ ل من
ٌجوز من الرسل بؤمته  ,وال ٌتكلم ٌومبذ أحد إالّ الرسل – وكالم الرسل
ٌومبذ :الله ّم سلّم سلّم ] .
الثامن  :وهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول من ٌأخذ بحلقة باب الجنة:
روى الترمذي عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  [ :أنا أوّ ل من ٌؤخذ بحلقة باب الجنة فؤقعقعها ] .
التاسع  :وهو صلى هللا عله وسلم أول من ٌفتح له باب الجنة :
روى مسلم عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  [ :آتً باب الجنة ٌوم القٌامة فؤستفتح  ,فٌقول الخازن  :من أنت ؟
فؤقول  :محمد  ,فٌقول  :بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك].
العاشر  :وهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول من ٌدخل الجنة :
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عن أنس رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [ :أنا
أول الناس من تنشق األرض عن جمجمتً ٌوم القٌامة وال فخر ,وأعطى
لواء الحمد وال فخر  ,وأنا سٌد الناس ٌوم القٌامة وال فخر  ,وأنا أول من
.
ٌدخل الجنة ٌوم القٌامة وال فخر ]
وروى الطبرانً بسند حسن عن عمر رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  [ :الجنة حرّ مت على األنبٌاء حتى أدخلها  ,وحرّ مت على
.
األمم حتى تدخلها أمتً ]
نبوة فً عالم
الحادي عشر  :وهو صلى هللا علٌه وآله وسلم أول األنبٌاء ّ
األرواح :
روى الترمذي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  :قالوا ٌ :ا رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم متى وجبت لك النبوة ؟ .
.
قال  [ :وآدم بٌن الروح والجسد ]
وروى اإلمام أحمد فً ( مسنده ) عن مٌسرة الفجر قال  :قلت ٌ :ا رسول
هللا متى كنت نبٌا ًا ؟ .
قال  [ :وآدم بٌن الروح والجسد ] .
وأخرجه اإلمام أحمد من وجه آخر بلفظ  [ :متى جعلت نبٌا ًا ] .
ورواه البخاري فً ( تارٌخه الكبٌر ) الذي ص ّنفه وعمره ثمان عشرة سنة
.
عند قبر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ]
ورواه أبو نعٌم فً ( الحلٌة )  ,ورواه البغوي وابن السكن والحاكم
وصححه وأقره الذهبً على تصحٌحه  ,وقال فً ( اإلصابة )  :سنده قوي
.
 .اهـ
وروى أحمد عن العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا
علٌه وآله وسلم أنه قال  [ :إنً عند هللا لخاتم النبٌٌّن وإنّ آدم لمنجدل فً
.
طٌنته ]

كما فً ( الخصابص ) .
انظر (الخصابص )  ,و ( الفتح ) .
قال الترمذي بعدما رواه  :هذا حدٌث حسن صحٌح  ,قال  :وفً الباب عن
مٌسرة الفجر  .اهـ .كما فً ( سننه ) .
كما فً شرح (المواهب) وغٌره .
انظر شرح (المواهب ) .
قال فً شرح (المواهب )  :رواه البٌقً والحاكم وصحح إسناده  ,ورواه ابن
حبان فً (صحٌحه ) .
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وروى ابن سعد فً ( الطبقات ) من رواٌة جابر الجعفً عن الشعبً  :أن
رجالًا قال ٌ :ا رسول هللا متى استنببت ؟ .
قال صلى هللا علٌه وآله وسلم  [ :وآدم بٌن الروح والجسد ] .
وهذا المرسل ٌعضده حدٌث عمر بن الخطاب رضً هللا عنه الذي رواه
أبو نعٌم :
عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أنه قال ٌ :ا رسول هللا متى جعلت
نبٌا ًا ؟ .
.
قال  [ :وآدم بٌن الروح والجسد ]
الثانً عشر  :وهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول من قال  :بلى عند أخذ
الذر:
المٌثاق فً عالم ّ
جاء فً جزء من (أمالً أبً سهل ابن القطان) عن سهل بن صالح
الهمذانً قال ( :سؤلت أبا جعفر محمد بن علً بن الحسٌن ابن أمٌر
المإمنٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنهم  :كٌف صار محمد صلى هللا
علٌه وآله وسلم ٌتق ّدم األنبٌاء وهو آخر من بعث؟.
فقال :إن هللا تعالى لما أخذ المٌثاق من بنً آدم من ظهورهم ذرٌّاتهم,
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم  ,كان محمد صلى هللا علٌه وسلم أول
من قال  :بلى -أي :أنت ربنا -ولذلك صار محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌتقدم
األنبٌاء وهو آخر من بعث).
الثالث عشر  :وهو صلى هللا علٌه وسلم ّأول األنبٌاء خلقا ً فً عالم
األرواح :
روى ابن سعد فً (الطبقات) بإسناد حسن عن قتادة مرسالًا أن النبً صلى
هللا علٌه وآله وسلم قال [:كنت أوّ ل الناس فً الخلق وآخرهم فً البعث ]
أي :هو صلى هللا علٌه وسلم فً البعث إلى عالم الدنٌا آخرهم – والمراد
بالناس  :األنبٌاء.
كما جاء فً رواٌة أبً نعٌم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا ًا[ :
كنت أوّ ل النبٌٌن فً الخلق ,وآخرهم فً البعث].
قال فً ( المقاصد)  :رواه أبو نعٌم فً (الدالبل) وابن أبً حاتم فً
(تفسٌره) ,وابن الل ومن طرٌقه الدٌلمً ,قال :وله شاهد من حدٌث مٌسرة
الفجر -أخرجه أحمد والبخاري فً (تارٌخه) والبغوي وابن السكن ,وأبو
نعٌم فً (الحلٌة) ,وصحّ حه الحاكم بلفظ  [:كنت نبٌا ًا وآدم بٌن الروح
والجسد ] ,ثم قال :ورواه الطبرانً عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال:
قٌل ٌا رسول هللا متى كنت نبٌاًا؟ ,قال [:آدم بٌن الروح والجسد].
انظر ( المواهب ) وشرحها .
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قال فً (المواهب) وشرحها :وفً ( أحكام ابن القطان) فٌما ذكره ابن
مرزوق عن علً بن الحسٌن عن أبٌه عن جده أمٌر المإمنٌن علً بن أبً
طالب رضً هللا عنهم مرفوعا ًا أنه صلى هللا علٌه وسلم قال [:كنت نوراًا
بٌن ٌدي ربً ّ
عز وج ّل قبل خلق آدم بؤربعة عشر ألف عام ] .اهـ .وهللا
تعالى أعلم.
قال المحققون  :وهذا ٌشٌر إلى النور المخلوق المذكور فً حدٌث جابر
الذي رواه عبد الرزاق فً ( مص ّنفه) بلفظ :قال :قلتٌ :ا رسول هللا بؤبً
أنت وأمً أخبرنً عن أوّ ل شًء خلقه هللا قبل األشٌاء؟
قالٌ [ :ا جابر إن هللا تعالى خلق قبل األشٌاء نور نبٌك من
نوره]الحدٌث .
و (من ) ههنا لٌست للتبعٌض قطعا ًا بإجماع العارفٌن ,فإنّ نور هللا تعالى
وجمٌع صفاته ال تتجزأ  ,وإنما هً لالبتداء  ,نظٌر قوله تعالى { :وسخر
لكم ما فً السموات وما فً األرض جمٌعا ًا منه}.
وخالصة القول عند العارفٌن  :أنّ أوّ ل الحقابق النورانٌة خلقا ًا هً الحقٌقة
المحمدٌة صلى هللا علٌه وآله وسلم كما د ّل علٌه حدٌث جابر ونحوه ,وأنّ
أوّ ل األرواح خلقا ًا هو الروح األعظم روح سٌدنا محمد صلى هللا علٌه
وسلم  ,ونبّؤه هللا تعالى فً ذلك العالم الروحً قبل األنبٌاء كلهم -كما دل
علٌه حدٌث  ( :متى استنببت) ,وفً رواٌة ( :متى وجبت لك النبوة) ,أي:
متى ثبتت لك النبوة؟ ,قال [ :كنت نب ٌّا ًا وآدم بٌن الروح والجسد].
وفً رواٌة أبً نعٌم  [:كنت أوّ ل النبٌٌّن فً الخلق وآخرهم فً البعث].
وقد جمعت هذا الجزء وأنا فً المدٌنة المنورة بؤنوار المصطفى صلى هللا
علٌه وآله وسلم .
وأسؤل هللا تعالى  :الصدق فً القول ,واإلخالص فً العمل ,وأسؤله من
فضله سبحانه حسن العواقب والخواتٌم.
وصلى هللا العظٌم على أكرم األولٌن واآلخرٌن سٌدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعٌن وسلم تسلٌما ًا.

كما فً (المواهب) وشرحها ,و( كشف الخفا) وغٌر ذلك.
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